
 

 
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 10 SEPTEMBER 2019 

1 § Mötets öppnande 

Mötet öppnades av vice ordförande Sara Curan. 

2 § Närvaro 

Ordförande Fanny Bergqvist Närvarande, inkom dock vid 8 § 

Vice ordförande Sara Curan Närvarande 

Ekonomiansvarig Emelie Häger Närvarande 

Marknadsansvarig Olle Göterfelt Närvarande 

Utbildningsansvarig Anton Okic Närvarande 

Informationsansvarig Emma Aminy Närvarande 

Sportmästare Rasmus Nilsson Närvarande 

Klubbmästare  Amanda Alwall Närvarande 

Ordförande för JR Mattias Svanström Närvarande 

Chefredaktör för de Facto Daniel Stormlund Närvarande 

3 § Val av justerare 

Till justerare valdes Olle Göterfelt och Rasmus Nilsson. 

4 § Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

5 § Godkännande av föregående protokoll 

Protokoll från 2019-09-03 godkändes. 

6 § Generaler 

 

7 § JD 

Projektansvariga ville diskuterade arvode till föreläsare med styrelsen och hur summan ska framföras 
för att undvika missförstånd.  
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8 § Ordförande 

Ordförande föreslog en sittning eller EPP för sångboken, med fokus på sång. Styrelsen kom 
överens om att det inte passar denna termin, men förslaget ska läggas fram till kommande 
styrelse.  

9 § Vice ordförande 

Vice ordförande ville diskutera en kommande rättegångstävling i samarbete med ELSA. 

10 § Ekonomiansvarig 

 

11 § Marknadsansvarig 

  

12 § Utbildningsansvarig 

Utbildningsansvarig ville ta beslut om en kostnad för resekostnader till och från Uppsala för 
honom om 607 kr. Styrelsen godkände kostnaden.  
 
Utbildningsansvarig informerade styrelsen om basgruppsföreläsningen han ska ha med 
T1:orna. Det kändes som att det gick bra och han har även fått två ansökningar till sitt 
utbildningsutskott.  
 
Utbildningsansvarig har även fått en offert för trycket av “Juristens lilla rättshandbok”. 
Styrelsen bordlade det till nästa gång.  
 
Utbildningsansvarig informerade styrelsen om det kommande mötet med institutionen.  

13 § Informationsansvarig 

 

14 § Sportmästare 

Sportmästare informerade styrelsen om planeringen av hans evenemang och volleybollsalen 
på IKSU har bokats den 9/11 för volleybollturneringen.  

15 § Klubbmästare 

Klubbmästare informerade styrelsen om att hon planerar en kickoff med sitt eventutskott.  
 
Klubbmästare ville diskutera DJ på finsittningen.  
 

16 § JR 
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17 § de Facto 

Chefredaktören ville ta beslut 16 583 kr för tryck och utskick av de facto som skickades ut i 
april. Styrelsen godkände beslutet.  
 
Chefredaktören ville ta beslut på 16 583 kr för tryck och utskick av de facto som skickades ut 
i juni. Styrelsen godkände beslutet.  

18 § Övriga frågor 

Styrelsen skulle ta beslut om en kostnad för sångböckerna om 13 443 kr, dock är 9 000 kr av 
det täckt av sponsorer. Styrelsen godkände beslutet.  
 
Styrelsen ville diskutera ett nytt engagemangssystem för medlemmarna. Styrelsen diskuterar 
om en del av överskottet från de Facto ska gå till detta, även pengarna som JF har tjänat som 
provision på försäljningen av medlemskap.  

19 § Mötets avslutande  

Ordförande avslutade mötet. 
 

Vid protokollet, 

Emma Aminy, 
Informationsansvarig och protokollförare 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Olle Göterfelt Justerat, Rasmus Nilsson 
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