
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 15 maj 2018 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Jutered. 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Fanny Jutered, vice ordförande Julia Gustafsson, informationsansvarig Lowisa 
Fagerudd, marknadsansvarig Madeleine Lyth Segerman, utbildningsansvarig Mounir 
Gallouze, 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 Julia Gustafsson och Malin Fagerström. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen.  
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2018-05-08 godkändes. 
 
§ 6 JD 
Representanter från JD tog upp frågan om projektansvariga får åka till Stockholm på deras 
arbetsmarknadsmässa. Styrelsen godkände den resan. Och kostnadsfrågor tas upp vid ett 
senare möte.  
 
Representanter från JD tog upp frågan om att höja priserna för utställarna inför Juristens dag 
2018. De föreslog en höjning med 3000 kr för huvudsamarbetspartners och 2000 kr för övriga 
klasser. Styrelsen godkände höjningen.  
 
 
 
§ 7 Insparksutskottet  



Insparksutskottet lade fram ett förslag om att ha en Faddersittning på E-puben innan insparken 
drar igång söndagen 26/8-18.  
 
Insparksutskottet skulle skicka sitt preliminära schema för Insparken 2018.   
 
§ 8 Ordförande 
Ordförande lyfte frågan om någon från styrelsen ville representera JF på universitetets vårbal. 
Styrelsen diskuterade saken och tyckte inte att det kändes nödvändigt.   
 
 
§ 9 Vice ordförande 
Vice ordförande lyfte frågan om Rättegångstävlingen och tillhörande sittning som anordnades 
4/5-18 tillsammans med ELSA och Igne advokatbyrå. Hon undrade vad styrelsen tycker om 
hela konceptet och undrade om det fanns synpunkter eller idéer hur detta evenemang kan 
förbättras.  
 
§ 10 Ekonomiansvarig 
 
 
§ 11 Marknadsansvarig 
 
 
§ 12 Utbildningsansvarig  
Utbildningsansvarig informerade att det inte blir någon skatterättsföreläsning för T4orna 
denna termin.  
 
§ 13 Informationsansvarig  
 
 
§ 14 Studiesociala  
 
Sport 
Sportmästare informerade att det inte blir något blodomlopp-lag för JF.  
 
Klubb  
 
 
§ 15 JR 
 
 
§ 16 de Facto   
 
 
§ 17 Övriga frågor 
Vice ordförande lyfte frågan om engagemang generellt inom föreningen för medlemmarna. 
Det har generellt varit dålig uppslutning hela terminen och styrelsen diskuterade hur vi ska 
komma i bukt med detta inför nästa termin.  
 
§ 18 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet. 



 
 
Vid protokollet, 
 
Lowisa Fagerudd, 
Informationsansvarig och sekreterare. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Julia Gustafsson Justerat, Malin Fagerström



 


