
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 12 februari 2019 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Bergqvist. 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Fanny Bergqvist, vice ordförande Sara Curan, ekonomiansvarig Emelie Häger,          
marknadsansvarig Olle Göterfält, utbildningsansvarig Anton Okic, informationsansvarig       
Emma Aminy, sportmästare Rasmus Nilsson, klubbmästare Amanda Alwall, chefredaktör för          
De facto Daniel Stormlund, ordförande för JR Mattias Svanström. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes Fanny Bergqvist och Emelie Häger. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2019-05-02 godkändes. 
 
§ 6 Valberedning från kåren 
Valberedningen informerade om ändringarna i kåren och att alla sektioner kommer att behöva 
hålla ett sektionsval till kårfullmäktige. Valberedningen ska börja marknadsföra kårvalet och 
att medlemmarna kan nomineras till mandatplatser i kårfullmäktige.  
 
Tiden för röstning för JF:s valkrets bestämdes till 17 april till 26 april.  
 
§ 7 Ordförande 
Ordförande ville ta beslut om resekostnader till Karlstad för ordförande och 
utbildningsansvarig till en bal om 2514 kr. Styrelsen godkände kostnaden.  
 



Ordförande ville diskutera om FemJur ska få tillgång till JF-rummet för förvaring samt att 
koka kaffe. Styrelsen ansåg att det inte hörde ihop med medlemsnytta.  
 
§ 8 Vice ordförande 
Vice ordförande anordnar gästföreläsningar och kontaktar medborgarskolan för sponsring av 
fika.  
 
Vice ordförande informerar även om att SJM har dragit igång och att anmälningarna har 
stängt.  
 
§ 9 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig informerar om kontakten med banken och att processen för henne och 
ordförande att få behörighet är igång.  
 
§ 10 Marknadsansvarig 
Marknadsansvarig informerar om att han ska komma igång med att beställa jackor till 
styrelsen samt beställa väskor och muggar till nollningen. 
 
Marknadsansvarig informerar även om att Mannheimer Swartling har kontaktat honom om ett 
“Trainee Programme” som han och informationsansvarig ska marknadsföra på facebook och 
nyhetsbrevet.  
 
§ 11 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig informerar om att han, klubbmästare samt marknadsansvarig ska 
marknadsföra ansökningarna till eventutskottet, utbildningsutskottet och marknadsutskottet.  
 
Utbildningsansvarig informerar även om att han har blivit kontaktad om en hemsida där 
studenter får recensera valbara kurser. Utbildningsansvarig ska bestämma sig om ett 
samarbete krävs för våra medlemmar.  
 
§ 12 Informationsansvarig 
Informationsansvarig bad styrelsen kolla igenom JF:s hemsida och ge henne en lista på allt 
som behövde uppdateras.  
 
§ 13 Studiesociala 
Sport 
Sportmästaren informerade styrelsen om Snow Wars och hur planeringen går. Kåren har 
ordnat en vandringspokal som vinnaren kommer att få i 2-3 veckor i kårrummet samt en 
löstagbar guldplackett som vinnaren får behålla. Måste marknadsföras omgående.  
 
Det preliminära datumet för Snow Wars är 8 mars. 
 
Hemsidan till Snow Wars (snowwars.se) är snart online.  
 
Klubb  
Klubbmästaren informerade om den kommande EPP:n på fredag (15/2) med kärlekstema.  
 
Klubbmästare informerade även om att hon i samarbete med ELSA planerar att ha en sittning, 
samt eventuellt en sittning tillsammans med HHUS.  



Klubbmästaren informerade även om att eventutskottet som belöning bör få ha en kickoff 
samt subventionerade eventpriser.  
 
§ 14 JR 
 
§ 15 De facto 
Chefredaktör för de Facto informerade om ansökningarna till redaktionen.  
 
Chefredaktör för de Facto informerade även om att han ska till digital 
mediaproduktionsklassen och erbjuda positionen som layoutansvarig.  
 
§ 16 Övriga frågor 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet, 
 
Emma Aminy, 
Informationsansvarig och protokollförare. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Fanny Bergqvist Justerat, Emelié Häger 


