
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 25 september 2018 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Jutered. 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Fanny Jutered, vice ordförande Julia Gustafsson, marknadsansvarig Madeleine 
Lyth Segerman, utbildningsansvarig Mounir Gallouze, ekonomiansvarig Carl Wallbäck, 
informationsansvarig Lowisa Fagerudd, sportmästare Emma Nilsson, chefredaktör för de 
Facto Malin Fagerström och ordförande för juriststudenternas rådgivning Oscar Jantzen. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes Madeleine Lyth Segerman och Mounir Gallouze . 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen.  
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2018-09-18 godkändes. 
 
§ 6 JD 
Representanter från JD informerade att fördagen är planerad. Det kommer vara en paneldebatt 
bland annat.  
 
Representanter från JD lyfte frågan om JF ska subventionera biljetter för arbetsgrupperna om 
100 kr respektive företagsvärdar om 50 kr. Styrelsen godkände subventioneringen.  
 
Representanter från JD ville ta beslut om kostnad för boende och flyg till Juristdagarna i 
Stockholm om 4 113 kr. Styrelsen godkände kostnaden.   
 
Representanter från JD presenterade budgeten. Styrelsen godkände budgeten.  
 



§ 7 Insparksutskottet   
Insparksgruppen ville tacka för en rolig kväll på fabriken i fredags och styrelsen diskuterade 
saker som ska förbättras inför nästa år.  
 
§ 8 Ordförande 
Ordförande ville ta beslut om kostnad för flygbiljett och boende till Uppsala och bal om 3750 
kr för flyg och 3756 kr för boende. Styrelsen godkände kostnaderna.  
 
Ordförande lyfte frågan om att sälja JF-ryggsäckar till föreningens medlemmar för en kostnad 
om 50 kr. Styrelsen godkände försäljning av JF-ryggsäckar till medlemmarna.  
 
Ordförande lyfte frågan om när JF ska stå i Lindellhallen och bjuda medlemmarna på tårta. 
Styrelsen bestämde att de ska bjuda på tårta v. 41, sista veckan då ansökningarna är öppna.   
 
Ordförande informerade att ”Handlingsplan för incidenter inom juridiska föreningen” är 
sammanställd.   
 
§ 9 Vice ordförande 
 
 
§ 10 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig lyfte frågan om JF ska byta från kontantmetoden till faktureringsmetoden. 
Styrelsen tyckte  
 
§ 11 Marknadsansvarig 
Marknadsansvarig ville ta beslut på kostnad om 28 kr för bananer till fabriken. Styrelsen 
godkände kostnaden.  
 
§ 12 Utbildningsansvarig  
Utbildningsansvarig informerade att han ska på JURO-möte på lördag.  
 
§ 13 Informationsansvarig  
Informationsansvarig ville ta beslut om två kostnader. En kostnad om 2076 kr för inköp till 
fabriken och en kostnad om 1 227 kr för mat till fabriken. Styrelsen godkände kostnaderna.  
 
Informationsansvarig lyfte frågan om hur mycket JF ska subventionera för Examen HT 2018. 
Styrelsen diskuterade saken och informationsansvarig informerade hur hon tänkt inför 
examen och eventuella utgifter.  
 
§ 14 Studiesociala  
 
Sport 
 
 
Klubb  
 
 
§ 15 JR 
Ordförande för JR informerade att han tillsammans med sina rådgivare ska göra ett 
studiebesök på Brottsoffermyndigheten i början av november.  



 
§ 16 de Facto   
Chefredaktör för de Facto ville ta beslut på kostnad på mjölk till JF-rummet om 393 kr. 
Styrelsen godkände kostnaden. 
 
Chefredaktör för de Facto ville ta beslut på kostnad på pennor om 120 kr. Styrelsen godkände 
kostnaden.    
 
§ 17 Studentombud 
Studentombudet informerade att det är Kårfullmäktige imorgon onsdag 26/9.  
 
Studentombudet informerade att SamSek firar 50 år i början av november. Det kommer 
serveras tårta i Lindellhallen 16/11 och det kommer vara öppethus på lördagen 17/11.  
 
§ 18 Övriga frågor 
  
 
§ 19 Mötets avslutande  
 
 
Vid protokollet, 
 
Lowisa Fagerudd, 
Informationsansvarig och sekreterare. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Madeleine Lyth Segerman Justerat, Mounir Gallouze



 


