
 

 
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 17 SEPTEMBER 2019 

1 § Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Fanny Bergqvist. 

2 § Närvaro 

Ordförande Fanny Bergqvist Närvarande 

Vice ordförande Sara Curan Frånvarande 

Ekonomiansvarig Emelie Häger Frånvarande 

Marknadsansvarig Olle Göterfelt Närvarande 

Utbildningsansvarig Anton Okic Närvarande 

Informationsansvarig Emma Aminy Närvarande 

Sportmästare Rasmus Nilsson Närvarande 

Klubbmästare  Amanda Alwall Närvarande, men gick efter § 9. 
Hennes punkt togs innan § 8. 

Ordförande för JR Mattias Svanström Närvarande 

Chefredaktör för de Facto Daniel Stormlund Närvarande 

3 § Val av justerare 

Till justerare valdes Daniel Stormlund och Mattias Svanström. 

4 § Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

5 § Godkännande av föregående protokoll 

Protokoll från 2019-09-17 godkändes. 

6 § Studentombud 

Idag kom Nellys efterträdare Arvid och introducerade sig för styrelse och ville diskutera rapporter 
från studenter till Kåren angående insparken. Engagerade i insparken har vänt sig till kåren med 
klagomål angående alkoholhets och bruten insparksfrid, vilket har lett till att dom har undvikit att 
delta i kvällsaktiviteter. Styrelsen bestämde tillsammans med studentombudet att det krävs ett akut 
möte med samtliga faddrar, JF och Umeå Studentkår.  
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Studentombudet informerade styrelsen om husrådet för samhällsvetarhuset den 3/10 som 
utbildningsansvarig ska närvara vid om han anser att det behövs.  

7 § JD 

Projektansvariga informerade styrelsen att dom har fyllt alla sina utställarplatser. Dock ser 
det ut som att intäkterna istället för att vara 490 000 kr som budgeterat istället blir 469 000 kr, 
dock kan bankettbiljetterna samt sparade pengar på föreläsararvoden leda till intäkter. 

8 § Ordförande 

 

9 § Vice ordförande 

 

10 § Ekonomiansvarig 

 

11 § Marknadsansvarig 

 

12 § Utbildningsansvarig 

Utbildningsansvarig informerade styrelsen om att paneldebatten är spikad och att den blir av i 
höst.  
 
Utbildningsansvarig ville diskutera ifall författaren av rättshandboken samt två andra som 
också har skrivit böckerna ska få gratis kopior av handboken. Då dom inte är medlemmar kan 
dom inte heller köpa den av JF, så då passar det att dom får en gratis var för sitt arbete. 
Styrelsen bestämde att det går bra.  

13 § Informationsansvarig 

Informationsansvarig bad styrelsen att skriva under alla gamla protokoll som dom har justerat 
under året, så att hon kan föra in en fysisk kopia i en pärm. 

14 § Sportmästare 

 

15 § Klubbmästare 

Klubbmästaren ville diskutera en budget för finsittningen samt möjlighet att subventionera 
sittningsbiljetterna för JF:s medlemmar. I dagsläget är planen att finsittningen ska gå jämt ut, 
men det lämnar inget utrymme för subventionering. Styrelsen bestämde att klubbmästaren 
och ekonomiansvarig kan besluta om detta och ställer sig positiva till att klubbmästaren tar 
pengar från sin post och ta till finsittningen för att kunna subventionera, betala för en 
fotograf, betala för en DJ samt pynt.  
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Styrelsen beslutade att ställa upp som ett “JF-lag” på demokratiskt dansgolv på Rouge 
kommande säsong.  

16 § JR 

 

17 § de Facto 

 

18 § Övriga frågor 

Styrelsen diskuterade hur styrelseposterna ska marknadsföras för det kommande medlemsmötet, 
styrelsen beslutade att göra det i någon slags “mingel” och fika.  

19 § Mötets avslutande  

Ordförande avslutade mötet. 
 

Vid protokollet, 

Emma Aminy, 
Informationsansvarig och protokollförare 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Daniel Stormlund Justerat, Mattias Svanström 
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