
 

 
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 21 januari 2020

 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Bergqvist. 

1.1. Närvaro 

Ordförande Fanny Bergqvist Närvarande 

Vice ordförande Sara Curan Frånvarande 

Ekonomiansvarig Emelie Häger Närvarande 

Marknadsansvarig Olle Göterfelt Frånvarande 

Utbildningsansvarig Anton Okic Frånvarande 

Informationsansvarig Emma Aminy Närvarande 

Sportmästare Rasmus Nilsson Närvarande 

Klubbmästare  Amanda Alwall Frånvarande 

Ordförande för JR Mattias Svanström Närvarande 

Chefredaktör för de Facto Daniel Stormlund Närvarande 

1.2. Val av justerare 
Till justerare valdes Erik Uggla och My Gabrielsson. 

1.3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

1.4. Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2019-12-17 godkändes. 
 

2. Rapporter 
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3. Beslutsärenden 

3.1. Beslut om subventionering av examen 
Informationsansvarig ville klargöra ett beslut som styrelsen hade tagit vid ett tidigare tillfälle, 
angående examensubventioneringen. Styrelsen har formulerat det som att “medlemmar” ska få 
subventionerat pris, och vill nu klargöra att det endast gällde medlemmar i examensklassen. Styrelsen 
godtog korrigeringen av beslutet.  

3.2. Lunchvakt 
Styrelsen ville ta beslut om att låta tillträdande styrelse ta över lunchvakterna. Styrelsen godkände 
beslutet. Informationsansvarig informerade tillträdande styrelse om att fylla i lunchvaktpappret och 
byta ut det förra på anslagstavlan utanför JF-rummet.  

3.3. Jackor 
Då tillträdande marknadsansvarig inte kunde närvara på mötet idag, lyfte informationsansvarig frågan 
om tillträdande styrelse kan beställa sina styrelsejackor innan budgetmötet för årets budget. Styrelsen 
ansåg att det gick bra. Styrelsen godkände beslutet.  

3.4. Kostnader examen 
Informationsansvarig ville ta beslut om flygelspel på förmingel om 6 000 kr, liveband på banketten 
om 23 000 kr, hyra av utrustning till framträdande + ljudtekniker om 7 500 kr samt körledning under 
ceremonin om 4 500 kr till examen. Totalt alltså 41 000 kr för liveframträdande under examensdagen 
och tillhörande teknik. Styrelsen godkände kostnaderna.  
 
Informationsansvarig ville ta beslut om godis och dricka till garderobsarbetarna om 286 kr. Styrelsen 
godkände beslutet.  
 
Informationsansvarig ville ta beslut om tre biljetter till examensbanketten för henne, ordförande samt 
tillträdande informationsansvarig om 2 130 kr. Styrelsen godkände beslutet.  
 

4. Diskussionspunkter 

4.1. Gästföreläsning 
Tillträdande vice ordförande ville diskutera klimatkompensation för biljett till en eventuell 
gästföreläsare. Styrelsen är positiva till att i framtiden införa en miljöpolicy och att aktivt sträva efter 
att göra hållbara val. Styrelsen diskuterade försvarbarheten i att betala klimatkompensation. Styrelsen 
bordlade diskussionen till efter budgetmötet.  

4.2. E-dagen 
Ordförande ville diskutera E-dagen och vilka av styrelsen som ska presentera juristprogrammet på 
Dragonskolan.  
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5. Informationspunkter 

5.1. Demokratiskt dansgolv 
Ordförande informerade tillträdande styrelsen om möjligheten för styrelsen att ställa upp på 
demokratiskt dansgolv på Rouge, samt att JF får 1500 kr varje gång dom ställer upp. Tillträdande 
sportmästare, ekonomiansvarig och klubbmästare har diskuterat att boka in ett datum.  

5.2. Beslutsförhet 
Informationsansvarig informerade tillträdande styrelsen om att möten eventuellt kommer att ställas in 
framöver, då styrelsen är en person ifrån att vara beslutsföra. Informationsansvarig bad även styrelsen 
att säga till i god tid om dom inte kan komma, så att mötet kan ställas in i god tid.  

5.3. Bilder till hemsidan 
Informationsansvarig informerade tillträdande styrelse att det är hög tid att ta bilder till hemsidan samt 
till julkort. Ordförande hade redan påmint tillträdande ordförande om att det måste göras, så det är 
redan på gång.  

5.4. Bokslut 
Ekonomiansvarig informerade styrelsen om arbetet med bokslutet. Bokslutet är snart färdigt och 
skickas till revisorn på torsdag.  

5.5. JD 
Ekonomiansvarig informerade styrelsen om problematik kring arbetsgivaravgifter under JD.  

6. Övriga frågor 

7. Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet.  
 

 

Vid protokollet, 

Johanna Häggbom Holmlund, 
Tillträdande informationsansvarig och protokollförare 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Erik Uggla Justerat, My Gabrielsson 
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