
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 13 mars 2018 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Jutered. 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Fanny Jutered, vice ordförande Julia Gustafsson, utbildningsansvarig Mounir 
Gallouze, ekonomiansvarig Carl Wallbäck, marknadsansvarig Madeleine Lyth Segerman, 
sportmästare Emma Nilsson, klubbmästare Johanna Grundberg, chefredaktör för de Facto 
Malin Fagerström och ordförande för juriststudenternas rådgivning Oscar Jantzen. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes Fanny Jutered och Julia Gustafsson. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen.  
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2018-03-06 godkändes. 
 
§ 6 Sittningsgruppen 
Sittningsgruppen presenterade temat för sittningen som kommer äga rum fredagen den 13:e 
april. Sittningen kommer vara på Rouge och det kommer vara ett filmtema på sittningen. 
Gästerna ska delas in i ett flertal olika kategorier, som de måste följa.  
Styrelsen godkände temat.  
 
§ 7 Insparksutskottet 
 
 
§ 8 Ordförande 
Ordförande informerade att JF kommer få 4494kr i bidrag av Umeå Studentkår för en ny soffa 
i till JF-rummet.  



 
§ 9 Vice ordförande 
Vice ordförande lyfte frågan om lunchmackor för gästföreläsningen i vår. Eftersom priset 
ansågs vara relativt högt kom styrelsen överens om att fler alternativ än det sedvanliga skulle 
övervägas.  
 
Vice ordförande ville ta beslut på två flygbiljetter till gästföreläsare, den ena på 661 kr och 
den andra på 962 kr. Styrelsen tog beslut på detta. 
 
§ 10 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig lyfte frågan om att den externa fikabudgeten är ansträngd. Ekonomiansvarig 
skulle undersöka frågan vidare om vad den stora kostnaden skulle bero på. Styrelsen kom 
överens om att vara mer aktsamma med vilken leverantör som skulle anlitas för framtida 
evenemang.  
 
§ 11 Marknadsansvarig 
Marknadsansvarig informerade att marknadsutskottet blev tillsatt förra veckan.  
 
Marknadsansvarig har planerat ett gemensamt case till våren med studenter från industriell 
ekonomi-, ekonomi- och juristprogrammet.  
 
§ 12 Utbildningsansvarig  
 
 
§ 13 Informationsansvarig  
Informationsansvarig ville ta beslut på kostnaden för kuvert till JF. Kostnaden blev 3572 kr 
inkl moms. Styrelsen godkände kostnaden.   
 
§ 14 Studiesociala  
 
Sport 
Sportmästare informerade att hon fick bidrag från Umeå Studentkår för sportutrustning om 
3480 kr. 
 
Klubb  
Klubbmästare informerade att datumet för Justice League är satt till den 19/4 och kommer 
hållas på E-puben. 
 
§ 15 JR 
 
 
§ 16 de Facto   
 
 
§ 17 Övriga frågor 
Ordförande lyfte frågan om att styrelsen ska hålla ett extrainsatt möte torsdag den 15 mars kl. 
12.00 för att välja in projektansvariga till Juristens Dag 2019. Valberedningen kommer 
presentera sina nomineringar och det kommer finnas möjlighet för medlemmar att 
motkandidera. Därefter kommer styrelsen rösta in projektansvariga för Juristens dag 2019. 
Styrelsen tog beslut på detta.  



 
§ 18 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet, 
 
Oscar Jantzen, 
Ordförande för Juriststudenternas Rådgivning och sekreterare. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Fanny Jutered Justerat, Julia Gustafsson



 


