
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 2 MAJ 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. 
 
§ 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 2019-04-23 godkändes. 
 
§ 6 Generaler 
Generalerna informerade styrelsen om att majoriteten av insparken är planerad och färdig. Det 
enda som är kvar är att spela in filmer och dagens uppdrag.  
 
Generalerna och styrelsen diskuterade samarbetspartners som ska stå på diverse event och 
kom överens om en plan.  
 
§ 7 JD 
Projektansvariga ville slå fast budget för JD 2019. Styrelsen godkände budgeten, ordförande 
för JR var frånvarande.  
 
§ 8 Ordförande 



Ordförande lyfter frågan om hur många lagböcker som ska köpas in till försäljning den 
kommande terminen. Styrelsen bestämde att 90 stycken är tillräckligt, så att alla nya studenter 
och eventuellt äldre kursare får köpa om dom vill. 
 
Ordförande ville diskutera möjligheten att JF anordnar halvvägssittningen framöver. 
Ordförande ville ta beslut om en kostnad för boende i Lund för henne och utbildningsansvarig 
om 2533 kr. Styrelsen godkände kostnaden, ordförande för JR var frånvarande.  
 
Ordförande ville ta beslut om en kostnad för två balbiljetter till Örebro för henne och 
utbildningsansvarig om 1700 kr. Styrelsen godkände kostnaden, ordförande för JR var 
frånvarande.  
 
Ordförande ville ta beslut om en kostnad för resa till och från Örebro för henne och 
utbildningsansvarig om 1760 kr. Styrelsen godkände kostnaden, ordförande för JR var 
frånvarande.  
 
§ 9 Vice ordförande 
 
 
§ 10 Ekonomiansvarig 
 
 
§ 11 Marknadsansvarig 
Marknadsansvarig ville diskutera hur många väskor som ska köpas in till insparken. Styrelsen 
kom fram till att 130 är en rimlig mängd, då många i styrelsen har blivit frågade om det går att 
köpa av äldre kursare.  
 
§ 12 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig informerade styrelsen om att han ska anordna en tentafika för dom nya 
studenterna kommande termin, och att han måste boka en lokal för detta.  
 
Utbildningsansvarig frågade styrelsen om hur många rättshandböcker som ska tryckas upp till 
insparken i höst. Styrelsen bestämde att 150 stycken är bra, då samma upplaga kan användas 
några år framöver.  
 
Utbildningsansvarig informerade styrelsen om att JURO vill få in en till person som ska 
arbeta med MUCF-ansökan, då det kommer att främja alla JF i Sverige med en sådan sponsor. 
Dock är ansökan väldigt krånglig och det har skjutits upp i många år, därav en utomstående 
person som arbetar med upprättande av ansökan. Det kommer att bli en kostnad för JF, då alla 
JF ska betala balbiljett och resa för den personen till Stockholm och Uppsala.  
 
Utbildningsansvarig informerade styrelsen om mötet med dom andra sektionerna angående 
“Speak Up Days”. Det kommer att hållas i hösten.  
 
Utbildningsansvarig informerade styrelsen om vad som togs upp på mötet med institutionen. 
Det togs det upp att inte blanda rättsområden, längre tentaplugg-period samt att basgrupper 
måste göras klart snabbare då det inte stämmer överens med reglerna om när man ska få 
schemat.  
 



§ 13 Informationsansvarig 
 
 
§ 14 Sportmästare 
 
 
§ 15 Klubbmästare 
Klubbmästare informerade styrelsen om att chokladbollens dag är den 11/5 och att hon då vill 
dela ut chokladbollar någon gång i samband med det för att ge medlemmarna lite pepp i 
tentaplugget.  
 
§ 16 JR 
 
 
§ 17 de Facto 
Chefredaktören informerade styrelsen om att han har startat en reklamationsprocess mot 
PostNord då JF ska ha fått 30 stycken tidningar, som inte har kommit fram.  
 
§ 18 Övriga frågor 
 
 
§ 19 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet. 
 
Vid protokollet, 
 
Emma Aminy, 
Informationsansvarig och protokollförare. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Emelie Häger Justerat, Olle Göterfelt 


