
 

 
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 8 OKTOBER 2019 

1 § Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Fanny Bergqvist. 

2 § Närvaro 

Ordförande Fanny Bergqvist Närvarande 

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 Emelie Häger och Olle Göterfelt. 

4 § Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

5 § Godkännande av föregående protokoll 

Protokoll från 2019-09-24 godkändes. 

6 § Generaler 

 

7 § JD 

JD informerade styrelsen om att alla arbetsgrupperna är tillsatta och dom har haft två måndagsmöten.  
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8 § Ordförande 

Ordförande ville ta beslut om boende i Uppsala för henne och utbildningsansvarig om 2 
083,50 kr. Styrelsen godkände beslutet.  
 
Ordförande ville om balbiljett till Uppsala för henne och utbildningsansvarig om 2 580 kr. 
Styrelsen godkände beslutet.  
 
Ordförande ville ta beslut om resa till och från Uppsala för utbildningsansvarig om 893 kr. 
Styrelsen godkände beslutet.  
 
Ordförande ville ta beslut om resa till Göteborg för henne om 1 566 kr. Styrelsen godkände 
beslutet.  
 
Ordförande ville ta beslut om två balbiljetter för henne och utbildningsansvarig till Göteborg 
om 2 000 kr. Styrelsen godkände beslutet.  
 
Styrelsen diskuterade att flytta styrelsemötena till 17:00 på tisdagar på grund av tidsbrist på 
luncherna. Styrelsen godkände beslutet.  

9 § Vice ordförande 

 

10 § Ekonomiansvarig 

Ekonomiansvarig informerade styrelsen om att hon är i kontakt med revisorn angående 
revisionsberättelsen.  
 
Ekonomiansvarig ville diskutera uppsägningen av ett av två Vismapaket då det ena är till 
sektionen och det andra till föreningen. Vismapaketet för sektionen ska förnyas snart och 
ekonomiansvarig vill istället för att förnya paketet köpa in en konteringsstämpel, vilket skulle 
bli billigare än att förnya Vismapaketet. Styrelsen godkände förslaget.  

11 § Marknadsansvarig 

 

12 § Utbildningsansvarig 

 

13 § Informationsansvarig 
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14 § Sportmästare 

Sportmästare ville ta beslut om en kostnad för inköp av fem stycken innebandyklubbor till 
sportevenemang om 995 kr. Styrelsen godkände beslutet.  

15 § Klubbmästare 

Klubbmästare ville ta beslut om subventionerad middag som kick off för eventutskottet om 
556 kr. Styrelsen godkände beslutet.  
 
 

16 § JR 

 

17 § de Facto 

 

18 § Övriga frågor 

Styrelsen ville ta beslut om inköp av ingredienserna till morotskaka och påfyllning av kaffe 
till JF-rummet om 1 286 kr. Styrelsen godkände beslutet.  

19 § Mötets avslutande  

Ordförande avslutade mötet. 
 
 

 

Vid protokollet, 

Emma Aminy, 
Informationsansvarig och protokollförare 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Emelie Häger Justerat, Olle Göterfelt 
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