Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 26 MARS 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, ordförande för JR Mattias Svanström,
chefredaktör för de Facto Daniel Stormlund.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Emelie Häger och Olle Göterfelt.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2019-03-19 godkändes.
§ 6 Generaler
Generalerna frågade styrelsen om det fanns en möjlighet för en T3:a att vara förfadder.
Styrelsen och generalerna kom överens om att du bör ha varit fadder tidigare för att vara
förfadder.
§ 7 Val av projektansvariga
Valberedningen presenterade sitt förslag. Valberedningens förslag är:
1. Ingrid Wählby, T4
2. Elin Frånlund, T4
3. Izabell Tillstam, T2/T4

De nominerade presenterade sig själva. Efter detta röstade styrelsen, klubbmästare var
frånvarande.
Till projektansvariga 2019 valdes:
1. Ingrid Wählby, T4
2. Elin Frånlund, T4
3. Izabell Tillstam, T2/T4
§ 8 Ordförande
Ordförande ville diskutera de nya lagböckerna och att styrelsen skulle kolla igenom avtalet
från förra året för eventuella ändringar. Styrelsen diskuterade att köpa in fler, då det fanns
större efterfrågan än tillgång förra året. Styrelsen ska diskutera detta vidare vid ett senare
tillfälle.
Ordförande påminde även om möte med FemJur på onsdag för samarbetsplaner.
§ 9 Vice ordförande
§ 10 Ekonomiansvarig
§ 11 Marknadsansvarig
§ 12 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig diskuterade mötet med kåren igår och berättade att JF tilldelats stipendier
för mjölk om 1300 kr och sportredskap för 2500 kr.
Utbildningsansvarig informerade även styrelsen om att han har planer på att släppa en ny
“Juristens Lilla Rättshandbok” till hösten.
§ 13 Informationsansvarig
Informationsansvarig diskuterade hur engagemanget i JF ska öka och att JF måste bli mer
aktiva med att marknadsföra försäljning av kårmedlemskap, samt kolla kårleg oftare t.ex. när
vi ger bort gratis frukost och säljer sittningsbiljetter.
§ 14 Sportmästare
§ 15 Klubbmästare
§ 16 JR
§ 17 de Facto
Chefredaktören för de Facto ville diskutera en artikel i kommande numret av de Facto, där
han och skribentens åsikt gick isär. Chefredaktören ville höra resten av styrelsens syn på den

omdiskuterade formuleringen och styrelsen kom överens om att formuleringen inte är
passande.
§ 18 Övriga frågor
Styrelsen tog beslut om kostnad för inköp av kaffe om 693,60 kr och mjölk om 405,60 kr,
samt städprodukter till JF-rummet om 31,80 kr. Styrelsen godkände beslutet, klubbmästare
var frånvarande.
§ 19 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet,
Emma Aminy,
Informationsansvarig och protokollförare.

___________________________
Justerat, Emelie Häger

___________________________
Justerat, Olle Göterfelt

