
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 21 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 via telefon, 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 Daniel Stormlund och Fanny Bergqvist. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2019-05-21 godkändes. 
 
§ 6 Generaler 
Ordförande bad generalerna starta ett dokument med en sammanfattning av när styrelsen 
förväntas vara på plats och vad som krävs. 
 
§ 7 JD 
 
 
§ 8 Ordförande 
Ordförande ville bestämma hur människor som inte har skrivit på fadderkontrakten men som 
ändå kommer på insparken ska hanteras.  
 
§ 9 Vice ordförande 



Vice ordföranden berätta för styrelsen om JSM och vistelsen i Stockholm. Resultaten i 
tävlingen blev att Göteborg vann och Lund kom 2:a.  
 
Vice ordförande informerade styrelsen att hon kommer att vara frånvarande kommande 
termin under 8 veckor. Styrelsen diskuterade hur detta ska hanteras och ska diskutera det efter 
sommaren för att lösa närmare logistik.  
 
§ 10 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig ska se in i betalningstjänsten “WIX”, då Swish kan vara dyrt för JF.  
 
§ 11 Marknadsansvarig 
Marknadsansvarig informerade styrelsen om att Stockholmsresan är fullbokad och att 
bekräftelsemejl ska skickas ut i eftermiddag.  
 
Marknadsansvarig informerade även styrelsen om rundvandringen under insparken som är 
den 2/9 klockan 10-12. Styrelsen kommer att ta en grupp var direkt efter dom nya 
studenternas upprop.  
 
§ 12 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig diskuterade valet av kandidat till rollen i JURO.  
 
Utbildningsansvarig informerade styrelsen om Speak Up Days och att det kommer att bli ett 
stort event på hela campus.  
 
§ 13 Informationsansvarig 
 
 
§ 14 Sportmästare 
 
 
§ 15 Klubbmästare 
Styrelsen diskuterade möjligheten till att planera en resa med JF.  
 
§ 16 JR 
 
 
§ 17 de Facto 
 
 
§ 18 Övriga frågor 
 
 
§ 19 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet. 
 
Vid protokollet, 
 
Emma Aminy, 
Informationsansvarig och protokollförare. 



 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Daniel Stormlund Justerat, Fanny Bergqvist 


