
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 27 AUGUSTI 2019 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Bergqvist. 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Fanny Bergqvist, marknadsansvarig Olle Göterfelt, utbildningsansvarig Anton        
Okic, informationsansvarig Emma Aminy, ordförande för JR Mattias Svanström, chefredaktör          
för de Facto Daniel Stormlund. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes Fanny Bergqvist och Anton Okic. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2019-05-21 godkändes. 
 
§ 6 Generaler 
 
 
§ 7 JD 
 
 
§ 8 Ordförande 
Ordförande informerade om sångboken som har färdigställts och skickats till tryck av Julia 
Netinder under sommaren. Styrelsen diskuterade prissättning. 
 
Ordförande ville även diskutera datumet för medlemsmötet. 
 
§ 9 Vice ordförande - frånvarande 



 
 
§ 10 Ekonomiansvarig - frånvarande 
 
 
§ 11 Marknadsansvarig 
Marknadsansvarig informerade styrelsen om den kommande Stockholmsresan.  
 
Marknadsansvarig informerade styrelsen om eventet med Cederquist den 17 september där 
dom ska dela ut smoothies vid lunch.  
 
Marknadsansvarig informerade styrelsen om ett eventuellt event med Kaiding i höst samt 
tröjor till dom nya studenterna under insparken.  
 
Marknadsansvarig informerade styrelsen om ett event med PIR, liknande det förra året.  
 
§ 12 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig informerade styrelsen om att “Juristens lilla rättshandbok” är färdig och 
försäljningen ska starta i samband med tentafikan för T1:orna.  
 
§ 13 Informationsansvarig 
Informationsansvarig informerade styrelsen om examen och hur planeringen fortgår. 
Förberedde samtliga i styrelsen att kommande möte skulle sponsringen från JF fastställas.  
 
Informationsansvarig informerade styrelsen om vinsten som gjordes på försäljningen av 
medlemskap samt lyfte frågan ifall kommande nollning eventuellt kan ha en större budget på 
grund av inkomsten som försäljning av medlemskap innebär för JF. Styrelsen diskuterade 
frågan och ställde sig positivt till förslaget och kom överens om att upplysa kommande 
styrelse om saken.  
 
§ 14 Sportmästare - frånvarande 
 
 
§ 15 Klubbmästare - frånvarande 
 
 
§ 16 JR 
Ordförande för JR informerade styrelsen om att första mötet beräknas hållas den 26/9-19. 
Gränsen för deltagande i gruppen sätts återigen för T2 och uppåt.  
 
§ 17 de Facto 
 
 
§ 18 Övriga frågor 
 
 
§ 19 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet. 
 



Vid protokollet, 
 
Emma Aminy, 
Informationsansvarig och protokollförare. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Fanny Bergqvist Justerat, Anton Okic 


