
      
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 26 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 Göterfelt, 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 Sara Curan och Amanda Alwall. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen från godkändes. 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2019-02-19 godkändes. 
 
§ 6 Medborgarskolans representant 
Representanten från medborgarskolan informerar styrelsen om samarbetet som har varit 
mellan JF och medborgarskolan och dom olika möjligheterna som finns för sponsring och hur 
styrelsen ska söka dessa.  
 
§ 7 Ordförande 
Ordförande informerade om mottagningsutbildning. Efter att ha varit i Karlstad och pratat 
med systerföreningarna har klubbmästaren och ordföranden har börjat diskutera ändringar av 
regler vid mottagningen.  
 
§ 8 Vice ordförande 

 



Vice ordförande vill ta beslut om kostnad för fika till gästföreläsningen om 1863 kr, samt 
resekostnader för föreläsaren om 1816 kr. Styrelsen godkände kostnaderna.  
 
Vice ordförande informerade även om att hon har blivit kontaktad av Nocco för att sponsra JF 
events.  
 
§ 9 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig informerade om att hon har fått behörighet till banken.  
 
§ 10 Marknadsansvarig 
Marknadsansvarig vill ta beslut för köp av pappersmuggar utan logga för daglig verksamhet 
om 1350 kr. Styrelsen godkände beslutet.  
 
Marknadsansvarig har även påbörjat arbetet med Stockholmsresan.  
 
Marknadsansvarig informerade även om att G&D har skrivit på samarbetsavtalet.  
 
§ 11 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig informerade styrelsen om sitt JURO-möte i Karlstad. 
 
Utbildningsansvarig informerade även om att han har sitt första möte med utbildningsutskottet 
nästa vecka. 
 
Utbildningsansvarig vill ta beslut om kostnad för hotell i Karlstad för utbildningsansvarig och 
ordförande om 3320 kr. Styrelsen godkände kostnaden. 
 
§ 12 Informationsansvarig 
 
 
§ 13 Studiesociala 
Sport 
Sportmästare är väldigt nöjd med sina träningar som han har haft hittills då det har varit 
väldigt högt deltagande.  
 
Sportmästare informerade om Snowwars och att anmälningsperioden snart stänger. Vädret är 
ett orosmoment då snön smälter, men om det skulle vara för lite snö får det bli “vanlig” 
Capture the Flag.  
 
Sportmästare informerade om Umeå World Cup och att upptakten har börjat.  
 
Klubb  
Klubbmästaren är väldigt glad över sitt eventutskott och att det första mötet gick så bra.  
 
Klubbmästare informerade om efterfesten till Snowwars.  
 
§ 14 JR 
 
 
§ 15 de Facto 

 



Chefredaktören informerar styrelsen om en offert från ett tryckeri som han har fått för att 
trycka de Facto. Det kommer att vara billigare än tidigare år med mindre krav på t.ex. minst 
antal sidor.  
 
§ 16 Övriga frågor 
Styrelsen tog beslut om 1764 kr för kaffe och kaffefilter. Styrelsen godkände kostnaden.  
 
Styrelsen diskuterade möjligheten att köpa en minikyl för att förvara mjölk i JF-rummet till 
medlemmarna. Detta skulle kosta ca. 600 kr. Styrelsen tyckte att det lät som en bra idé.  
 
Styrelsen diskuterade att lägga till en punkt för FemJur på dagordningen. Styrelsen ansåg att 
det var en bättre idé att göra det tydligt att FemJur är välkomna att komma och yttra sig, men 
att en punkt på dagordningen är överflödigt.  
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet. 
 
Vid protokollet, 
 
Emma Aminy, 
Informationsansvarig och protokollförare. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Sara Curan Justerat, Amanda Alwall 

 


