
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 9 APRIL 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, ordförande för          
JR Mattias Svanström, chefredaktör för de Facto Daniel Stormlund. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes Mattias Svanström och Daniel Stormlund. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2019-04-02 godkändes. 
 
§ 6 Kåren 
En representant från kårstyrelsen informerade styrelsen om ändringar i alkoholpolicy och 
mottagningspolicy. Kåren har infört nollefrid på alla framtida insparkar. 
 
§ 7 Generaler 
 
 
§ 8 JD 
Projektansvariga informerade styrelsen om att JD kommer att vara 4-5 december i år.  
 
Projektansvariga och ekonomiansvarig har haft budgetmöte och informerade styrelsen om att 
dom skickar budgeten till styrelsen så godkänner styrelsen budgeten nästa vecka.  



 
 
§ 9 Ordförande 
Ordförande informerade styrelsen om att hon och utbildningsansvarig åker till Lund på 
lördag.  
 
§ 10 Vice ordförande 
Vice ordförande ville diskutera sin budget för gästföreläsare och hur hon ska förhålla sig till 
den det kommande året. Styrelsen diskuterade möjligheter att t.ex. söka stipendier samt 
paneldebatten som hon ska hålla i samarbete med utbildningsansvarig.  
 
§ 11 Ekonomiansvarig 
 
 
§ 12 Marknadsansvarig 
Marknadsansvarig informerade styrelsen om att Kaiding nu har skrivit på ett samarbetsavtal 
för två år framöver.  
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig ville fatta beslut om kostnad för hans frack som ska användas för 
representation om 3890 kr. Styrelsen godkände kostnaden.  
 
Utbildningsansvarig informerade styrelsen om ett event (Speak Up Week) som han ska 
anordna tillsammans med HHUS och andra sektioner under kåren där medlemmarnas åsikter 
om utbildningen ska samlas in.  
 
§ 14 Informationsansvarig 
 
 
§ 15 Sportmästare 
Sportmästare ville diskutera subventionering av klätterkursen som han ska ha i samarbete med 
IKSU, och ville ta beslut om vilken summa som är rimlig per medlem.  
 
§ 16 Klubbmästare 
 
 
§ 17 JR 
 
 
§ 18 de Facto 
 
 
§ 19 Övriga frågor 
 
 
§ 20 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet. 
 
Vid protokollet, 



 
Emma Aminy, 
Informationsansvarig och protokollförare. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Mattias Svanström Justerat, Daniel Stormlund 


