
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 19 MARS 2019 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Bergqvist. 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Fanny Bergqvist, vice ordförande Sara Curan, marknadsansvarig Olle Göterfelt,          
utbildningsansvarig Anton Okic, informationsansvarig Emma Aminy, sportmästare Rasmus        
Nilsson, klubbmästare Amanda Alwall, ordförande för JR Mattias Svanström, chefredaktör          
för de Facto Daniel Stormlund.  
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes Sara Curan och Anton Okic. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2019-03-12 godkändes. 
 
§ 6 Generaler 
Generalerna ställde frågor till styrelsen om bokning av finsittningen, möjligheter att låna bil 
och fabriken.  
 
Styrelsen och generalerna diskuterade möjligheten att införa “insparksfrid” på den kommande 
insparken. Även representantanter från FemJur var med i diskussionen. Styrelsen bestämde att 
insparksfrid bör införas, ekonomiansvarig var frånvarande. 
 
§ 7 Studentombud  
Fakulteten ska göra en översyn över ventilationen i samhällsvetarhuset och den egentliga 
kapaciteten i lärosalarna. Dom har även gjort sin verksamhetsberättelse och sitt bokslut.  
 



Kåren jobbar med studentkårsskrivelsen tillsammans med de andra kårerna som ska lämnas in 
till universitetet. Det tar upp alla studentärenden och hur dom har lösts. Planerna för 
60-årsjubileum har dragit igång och om man vill vara med i en arbetsgrupp kan man höra av 
sig till medlemsnytta@umeastudentkar.se 
 
Tryggheten ska renoveras och kommer att vara avstängd i 2 veckor.  
 
Utbildningsansvarig kommer att vara med i valberedningen för kommande studentombud. 
 
§ 8 Ordförande 
Ordförande ville ta beslut om kostnader för två bankettbiljetter till Karlstad om 1 900 kr. 
Styrelsen godkände kostnaden, ekonomiansvarig var frånvarande. 
 
Ordförande ville ta beslut om två balbiljetter till Lund om 1 810 kr. Styrelsen godkände 
kostnaden, ekonomiansvarig var frånvarande. 
 
Orförande ville ta belut om en klänning till balken i Lund om 559 kr. Styrelsen godkände 
kostnaden, ekonomiansvarig var frånvarande. 
 
Ordförande ville informera om att JF ska börja sälja kårmedlemskap och att det finns att 
medlemspapprena finns i kassaskåpet.  
 
Ordförande informerade styrelsen om att hon och klubbmästare reviderar JFs policys rörande 
bl.a. alkohol.  
 
Ordförande ville diskutera sångboken i Lund som kommer att lanseras till deras vårbal. JF 
brukar stå som “garant” i sångboken och vill då få in 459 kr från JF. Styrelsen röstade och alla 
röstade för att betala summan utom ordförande för JR som röstade emot, samt 
ekonomiansvarig som var frånvarande.  
 
Ordförande ville diskutera verksamhetsstipendiet och påminde styrelsen om att söka.  
 
§ 9 Vice ordförande 
Vice ordförande informerade styrelsen om hennes arbete med SJM och att lokalfinalen 
närmar sig. På kvällen kommer det att hållas en middag för domarna och deltagarna.  
 
§ 10 Ekonomiansvarig 
 
 
§ 11 Marknadsansvarig 
Marknadsansvarig vill ta beslut om en kostnad för boende till Stockholmsresan på AF 
Chapman om 47 250 kr för 40 personer. Avbeställningsskydd finns i fall många bestämmer 
sig för att bo på annat håll. Styrelsen godkände kostnaden, ekonomiansvarig var frånvarande. 
 
Styrelsen diskuterade ett köp av en skylt till JF-rummet. Marknadsansvarig och 
Chefredaktören för de Facto har tillsammans designat en skylt som kommer att kosta antingen 
482,5 kr i aluminium eller 735 kr i akryl. Efter en diskussion bestämde styrelsen sig för köpet 
av aluminiumskylten för 482,5 kr. Styrelsen godkände kostnaden, ekonomiansvarig var 
frånvarande. 



 
§ 12 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig diskuterade vad som hade tagits upp på mötet med studierektorn och med 
utbildningsutskottet. Dom diskuterade bl.a: 
 
Samarbete med hemsidan som sammanställer recensioner med valbara kurser kommer inte att 
hända då dom bedömde att det inte var nödvändigt.  
 
Kursansvariga måste bli tydligare med hur studenter ska göra med kompletteringar.  
 
Elever som har blivit utsatta i studiesociala sammanhang för kränkningar av andra studenter 
ska inte hamna i samma basgrupp med varandra och ska ha en möjlighet att byta. Studierektor 
ska lösa detta genom att t.ex. informera studenter om möjligheten att byta basgrupp. Styrelsen 
ska även informera institutionen om diverse händelser som har med detta att göra.  
 
§ 13 Informationsansvarig 
 
 
§ 14 Sportmästare 
Sportmästare informerade om att medborgarskolan ska sponsra kostnaden för bl.a. västar till 
sportsammanhang.  
 
Sportmästare kommer att lägga ut en enkät för vad medlemmarna vill se i framtiden i 
sportsammanhang.  
 
§ 15 Klubbmästare 
Klubbmästare ville ta beslut om kostnader för frukosten i JF-rummet i fredags om 1800 kr för 
inköp av bullar och smoothies från kulturbageriet och 693 kr för diverse frukosttillbehör. 
Styrelsen godkände kostnaderna, ekonomiansvarig var frånvarande. 
 
Klubbmästaren informerade om beerpongturneringen som eventutskottet har börjat planera 
mot ekonomerna. Det kommer att vara den 10 april på Rouge.  
 
§ 16 JR 
 
 
§ 17 de Facto 
 
 
§ 18 Övriga frågor 
Vice ordförande lyfte frågan om valberedningen ska ha en rutin för att förtydliga processen. 
Styrelsen diskuterade att sätta upp regler och att införa testamenten för valberedningen för 
kommande valberedningar.  
 
§ 19 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet. 
 
Vid protokollet, 
 



Emma Aminy, 
Informationsansvarig och protokollförare. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Sara Curan Justerat, Anton Okic 


