
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 16 oktober 2018 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Jutered. 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Fanny Jutered, vice ordförande Julia Gustafsson, ekonomiansvarig Carl 
Wallbäck, utbildningsansvarig Mounir Gallouze, klubbmästare Johanna Grundberg, 
sportmästare Emma Nilsson, informationsansvarig Lowisa Fagerudd, chefredaktör för de 
Facto Malin Fagerström och ordförande för juriststudenternas rådgivning Oscar Jantzen. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes Malin Fagerström och Oscar Jantzen. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen.  
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2018-10-09 godkändes. 
 
§ 6 JD 
 
 
§ 7 Ordförande 
Ordförande lyfte frågan att Juridiska föreningen ska ta sig ut till gymnasieskolor och prata 
med studenter om juristprogrammet. Styrelsen diskuterade saken och ansåg att det borde 
göras under feb-mars och ska ledas av informationsansvarig och JR.  
 
Ordförande lyfte frågan om JF ska börja samarbeta med Medborgarskolan. Det innebär i 
grunden att  
 



Ordförande lyfte frågan att JF ska införa ett avtal som alla inblandade i insparksutskottet ska 
skriva under. Avtalet ska innehålla vilka riktlinjer man ska följa och hur man ska bete sig. 
Styrelsen diskuterade saken och ansåg att det var en bra idé och berörda styrelsemedlemmar 
ska skriva in det i sina testamenten.  
 
§ 8 Vice ordförande 
Vice ordförande informerade att hon var på kårsektionsmöte i fredags. Hon informerade att 
kåren ska uppföra en insparkspolicy.  
 
§ 9 Ekonomiansvarig 
 
 
§ 10 Marknadsansvarig 
 
 
§ 11 Utbildningsansvarig  
 
 
§ 12 Informationsansvarig  
Informationsansvarig lyfte frågan om att få ett bidrag om 90 000 kr från JF till examen. Det är 
en ökning med 5 000 kr från förra året. Styrelsen diskuterade saken och kom fram till att 85 
000 kr blir bidraget hon får. Styrelsen tog beslut om att bidrag från JF blir om 85 000 kr.  
 
§ 13 Studiesociala  
 
Sport 
Sportmästare ville ta beslut om pris för hallhyra om 2400 kr. Styrelsen godkände kostnaden.  
 
Sportmästare informerade om att hon kommer anordna en Volleybollturnering på IKSU 
Sport.  
 
Klubb  
Klubbmästare informerade att T1-ornas tentafest sammanträder med ekonomernas tentafest.  
 
Klubbmästare informerade att hon tillsammans med sportmästare ska anordna 
volleybollturnering med tillhörande efterfest 24/11.   
 
§ 14 JR 
 
 
§ 15 de Facto   
 Chefredaktör för de Facto informerade att tryckeriet vill höja priset om 700 kr som 
klumpsumma eller 2 kr per tidning för att vi vill ha ett provexemplar. Styrelsen tycker att det 
låter obefogat och ska kolla på andra företag som kan trycka vår tidning. Chefredaktör för de 
Facto ska ifrågasätta tryckeriet och be dom motivera varför de kräver höjningen.   
 
§ 16 Studentombud 
Studentombudet informerade att det kommer vara en kårkonferens på fredag 19/10.  
 
§ 17 Övriga frågor 



Ordförande lyfte frågan om JF ska köpa in en popcornmaskin till JF-rummet. Styrelsen 
beslutade att vi ska köpa in en popcornmaskin.  
 
§ 18 Mötets avslutande  
 
 
Vid protokollet, 
 
Lowisa Fagerudd, 
Informationsansvarig och sekreterare. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Malin Fagerström Justerat, Oscar Jantzen



 


