
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 27 november 2018 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Jutered. 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Fanny Jutered, vice ordförande Julia Gustafsson, marknadsansvarig Madeleine 
Lyth Segerman, ekonomiansvarig Carl Wallbäck, informationsansvarig Lowisa Fagerudd, 
utbildningsansvarig Mounir Gallouze, klubbmästare Johanna Grundberg, sportmästare Emma 
Nilsson, chefredaktör för de Facto Malin Fagerström och ordförande för juriststudenternas 
rådgivning Oscar Jantzen. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes Julia Gustafsson och Carl Wallbäck. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen.  
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2018-11-20 godkändes. 
 
§ 6 Ordförande 
Ordförande informerade att JFs styrelse fått pins från Umeå studentkår i syfte att använda 
under representation.  
 
Ordförande informerade att hon fått en förfrågan från ordförande för ELSA om att ha en 
gemensam middag mellan föreningarna för Juristprogrammet. Det gäller ELSA, JF och 
FEMjur och tanken är att middagen ska vara 4/12. Styrelsen diskuterade saken och ansåg att 
nya styrelsen också borde få vara med.  
 
Ordförande informerade att Umeå studentkår söker campus-informatörer. Mer information 
kommer senare.  



 
Ordförande ville ta beslut om kostnad för hotellkostnader i Stockholm för henne och 
utbildningsansvarig om 1 744 kr. Styrelsen godkände kostnaden.  
 
§ 7 Vice ordförande 
 
 
§ 8 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig informerade att han ska skicka en anmälan till Skatteverket om att byta 
bokföringsmetod – från bokslutsmetoden till faktureringsmetoden.  
 
§ 9 Marknadsansvarig 
Marknadsansvarig ville ta beslut på kostnad att utge ersättning till HHUS och I-sektionen för 
fakturerat belopp från PIR-eventet om 12 722 kr. Styrelsen godkände kostnaden.   
 
Marknadsansvarig informerade att hon fått en förfrågan från Universum Global om ett 
eventuellt samarbete. Universum global erbjuder karriärsundersökning för studenter. De 
fungerar på ungefär samma sätt som JUSEK och ST Student. Styrelsen ansåg att det inte är 
nödvändigt i dagsläget men företaget kan höra av sig till nästkommande styrelse.  
 
§ 10 Utbildningsansvarig  
 
 
§ 11 Informationsansvarig  
Informationsansvarig ville ta beslut på kostnad för skrivarpatroner om 2 366 kr. Styrelsen 
godkände kostnaden.  
 
§ 12 Studiesociala  
 
Sport 
Sportmästare ville ta beslut på kostnad för goodie-bags på gårdagens träning om 813 kr. 
Styrelsen godkände kostnaden.  
 
Sportmästare informerade att volleyboll-turneringen blev flyttad till denna helg.  
 
Klubb  
Klubbmästare informerade att arkitekterna, ingenjörerna och juristerna ska ha en gemensam 
sittning under Årer skii week. Datumet är satt till den 29/1 och kommer hållas till på Bygget.  
 
§ 13 JR 
 
 
§ 14 de Facto   
 
 
§ 16 Studentombud 
Studentombudet informerade om att sitta med i fakultetsnämnden. Utbildningsansvarig tyckte 
att posten som utbildningsansvarig borde få en mer aktiv roll i fakultetsnämnden.  
 
§ 17 Övriga frågor 



 
 
§ 18 Mötets avslutande  
 
 
Vid protokollet, 
 
Lowisa Fagerudd, 
Informationsansvarig och sekreterare. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Julia Gustafsson Justerat, Carl Wallbäck



 


