
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 2 APRIL 2019 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Bergqvist. 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Fanny Bergqvist, ekonomiansvarig Emelie Häger, 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 Amanda Alwall och Rasmus Nilsson. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2019-03-26 godkändes. 
 
§ 6 Generaler 
Generalerna och styrelsen, bortsett från vice ordförande som var frånvarande, gjorde 
gemensamt en riskanalys angående temat och namnen på faddergrupperna.  
 
Styrelsen och generalerna diskuterade ett namn för att ersätta “nolla”.  
 
§ 7 JD 
Projektansvariga informerade styrelsen om att dom har ett preliminärdatum för mässan som är 
den 4-5 december, då det var samma förra året. 
 
Projektansvariga frågade även styrelsen om dom kunde skapa en snapchat för JD i 
marknadsföringssyfte, styrelsen tyckte att det var en väldigt bra idé. 



 
Projektansvariga informerade även styrelsen om att dom snart ska öppna ansökningen för 
marknadsansvariga. 
 
§ 8 Ordförande 
Ordförande lyfte frågan om våran alkoholpolicy och vill uppmärksamma att JF inte 
marknadsför evenemang med alkohol.  
 
Ordförande ville påminna styrelsen, generaler och projektansvariga om vikten av att 
kontrollera kårmedlemskap vid t.ex. biljettförsäljning för att se till så att endast medlemmar 
drar nytta av JFs evenemang.  
 
§ 9 Vice ordförande 
 
 
§ 10 Ekonomiansvarig 
 
 
§ 11 Marknadsansvarig 
Marknadsansvarig ville ta beslut om en kostnad för frakten på styrelsens JF-jackor om 226,5 
kr. Styrelsen godkände kostnaden, vice ordförande var frånvarande.  
 
Marknadsansvarig informerade styrelsen om att det inte går att kontrollera vilka som har 
tillträdet till JF-rummet men att det löper ut på ett år.  
 
§ 12 Utbildningsansvarig  
Utbildningsansvarig informerade om att han eventuellt kommer att ha en föreläsning med 
dom nya studenterna kommande hösttermin om basgrupper och att samarbeta med dom.  
 
§ 13 Informationsansvarig 
Informationsansvarig ville diskutera möjligheten att ha med ELSA och FEMJURs evenemang 
i eventkalendern med styrelsen. 
 
§ 14 Sportmästare 
Sportmästare informerade om en eventuell klättringskurs i samarbete med IKSU. 
Sportmästare har även varit i kontakt med medborgarskolan för sponsring. 
 
§ 15 Klubbmästare 
Klubbmästare ville ta beslut om en kostnad för pynt till sittningen föregående helgen om 1175 
kr. Styrelsen godkände kostnaden, vice ordförande var frånvarande.  
 
§ 16 JR 
 
 
§ 17 de Facto 
de Facto berättade att arbetet med tidningen i princip var färdigt och att den kommer att vara i 
medlemmarnas brevlådor innan slutet av veckan.  
 
§ 18 Övriga frågor 



 
 
§ 19 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet. 
 
Vid protokollet, 
 
Emma Aminy, 
Informationsansvarig och protokollförare. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Rasmus Nilsson Justerat, Amanda Alwall 


