
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 30 oktober 2018 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Jutered. 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Fanny Jutered, vice ordförande Julia Gustafsson, marknadsansvarig Madeleine 
Lyth Segerman, informationsansvarig Lowisa Fagerudd, utbildningsansvarig Mounir 
Gallouze, ekonomiansvarig Carl Wallbäck, sportmästare Emma Nilsson, chefredaktör för de 
Facto Malin Fagerström och ordförande för juriststudenternas rådgivning Oscar Jantzen. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes Carl Wallbäck och Madeleine Lyth Segerman. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen.  
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2018-10-23 godkändes. 
 
§ 6 Ordförande 
Ordförande lyfte frågan om offerten på medaljerna som styrelsen fått ta del av. Styrelsen 
diskuterade saken och ansåg att vi ska ha samma ”stans” på varje medalj men byta färg på 
bandet/olika färg på stansen för att hålla kostnaderna låga. Styrelsen beslutade att bordlägga 
ärendet till nästa möte.  
 
Ordförande ville ta beslut om kostnad för flygbiljetter tur- och retur till Stockholm samt tur- 
och retur till Göteborg för henne och utbildningsansvarig om 6 383 kr. Styrelsen godkände 
kostnaden.  
 



Ordförande informerade att hon fått in ett ärende på JF Klaga om en förfrågan att JF ska 
anordna T9ornas efterfest. Styrelsen diskuterade saken och beslutade att T9orna själva får 
ansvara för sin efterfest.  
 
§ 7 Vice ordförande 
Vice ordförande informerade om att hon ska ha möte med ansvarig för ELSA inför 
rättegångstävlingen 2019 till veckan.  
 
§ 8 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig informerade om ett styrdokument för hanteringen av JF-kortet. Styrelsen 
diskuterade dokumentet och ansåg att det var bra, men det finns småsaker som ska 
förtydligas.   
 
§ 9 Marknadsansvarig 
Marknadsansvarig informerade att hon ska börja med avtalsförhandling med våra 
samarbetspartners.  
 
Ordförande frågade Marknadsansvarig om appen som presenterades under insparken 2018 
och frågade om den har fått genomslag. Marknadsansvarig skulle ta kontakt med den 
ansvarige för appen och kolla hur det går.  
 
§ 10 Utbildningsansvarig  
Utbildningsansvarig informerade att han ska ha möte med institutionens utbildningsutskott 23 
november.  
 
§ 11 Informationsansvarig  
Informationsansvarig informerade att nästa möte så ska styrelsen ta beslut om vilket pris 
examensmiddagen kommer kosta för gästerna. Till det mötet kommer även T9orna få 
möjlighet att vara med på mötet och lyfta sin åsikter och tankar inför beslutet. Dessutom 
kommer informationsansvarig under denna vecka göra en omröstning i Examensgruppen på 
Facebook och fråga vilken typ av subvention T9orna vill ha till sin examen som ytterligare 
underlag inför beslutet.   
 
Informationsansvarig informerade att hon vill ha ett examensmöte den 15/1-19 (tisdag), där vi 
går igenom körschema för examen  
 
§ 12 Studiesociala  
 
Sport 
 
 
Klubb  
 
 
§ 13 JR 
 
 
§ 14 de Facto   
 
 



 
§ 15 Övriga frågor 
Ordförande lyfte frågan om vilka marknadsförings-produkter vi ska dela ut på Juristens dag. 
Styrelsen tyckte porslinsmuggar och vattenflaskor verkade som en bra idé.  
 
§ 16 Mötets avslutande  
 
 
Vid protokollet, 
 
Lowisa Fagerudd, 
Informationsansvarig och sekreterare. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Carl Wallbäck Justerat, Madeleine Lyth Segerman



 


