
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 14 MAJ 2019 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Bergqvist. 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Fanny Bergqvist, ekonomiansvarig Emelie Häger, 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 Mattias Svanström. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2019-05-07 godkändes. 
 
§ 6 Generaler 
Generalerna frågade styrelsen om logistik angående rundvandringen på insparken.  
 
§ 7 JD 
Projektansvariga frågade styrelsen i vilket program JF redigerar sina bilder.  
 
§ 8 Ordförande 
Ordförande bad styrelsen ta ett beslut om att införa den nya alkohol- och narkotikapolicyn, 
likabehandlingspolicyn samt insparkskontrakten. Styrelsen godkände båda policys samt 
insparkskontrakten, marknadsansvarig och vice ordförande var frånvarande. Dom går att 
återfinna på JF:s hemsida från och med mötet.  
 



Ordförande ville ta beslut om en kostnad för boende för två i Örebro om 2 507,98 kr. 
Styrelsen godkände beslutet, marknadsansvarig och vice ordförande var frånvarande.  
 
Ordföranden ville starta diskussionen kring möjligheten för JF att införa medaljer, 
diskussionen bordläggs till framtida möten.  
 
§ 9 Vice ordförande 
 
 
§ 10 Ekonomiansvarig 
 
 
§ 11 Marknadsansvarig 
 
 
§ 12 Utbildningsansvarig 
 
 
§ 13 Informationsansvarig 
Informationsansvarig ville ta beslut på ifall kårleg var ett krav för subventionering av examen, 
samt att endast medlemmar skulle få subvention. Styrelsen bestämde att det ska vara ett krav, 
marknadsansvarig och vice ordförande var frånvarande.  
 
Informationsansvarig ville ta beslut om en kostnad för fika till mottagningsutbildningen om 
114,70 kr. Styrelsen godkände beslutet, marknadsansvarig och vice ordförande var 
frånvarande.  
 
§ 14 Sportmästare 
 
 
§ 15 Klubbmästare 
 
 
§ 16 JR 
 
 
§ 17 de Facto 
 
 
§ 18 Övriga frågor 
 
 
§ 19 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet. 
 
Vid protokollet, 
 
Emma Aminy, 
Informationsansvarig och protokollförare. 



 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Amanda Alwall Justerat, Mattias Svanström 


