
 

 
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 28 FEBRUARI 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, inkom vid § 1.4 

Marknadsansvarig Olle Göterfelt Frånvarande 

Utbildningsansvarig Anton Okic Frånvarande 

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 

1.2. Val av justerare 
Till justerare valdes Fanny Wikström Olsson och Emilia Kylsäter. 

1.3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

1.4. Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2020-01-21 godkändes. 
 
 

2. Rapporter 
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3. Beslutsärenden 

3.1. Ändrade datum för styrelsemöten 
Styrelsemötena den 4/2 och den 11/2 kommer hållas klockan 12-13.  

3.2. Beslut om kostnad för de Facto oktober 
Chefredaktören för de Facto ville ta beslut om en kostnad för tryck och utskick av de Facto som gavs 
ut i oktober om 16 583 kr. Styrelsen godkände kostnaderna.  

3.3. Beslut om kostnad för de Facto december 
Chefredaktören för de Facto ville ta beslut om en kostnad för tryck och utskick av de Facto som gavs 
ut i december om 16 583 kr. Styrelsen godkände kostnaderna.  

3.4. Fotograf under examen 
Informationsansvarig ville ta beslut om en kostnad för fotograf under examen om 5 000 kr. Styrelsen 
godkände beslutet.  

4. Diskussionspunkter 

4.1. Motion ang. flygstopp 
Ordförande lyfte en fråga angående en motion för flygstopp ställd till Umeå studentkår. Flygstoppet 
innebär att föreningen inte ska betala för flygresor. Tanken är att flygstoppet ska gälla för 1 år framåt 
och sedan utvärderas. Nuvarande och tillträdande styrelse diskuterade saken och anser att det inte är 
ekonomiskt försvarbart mot medlemmarna att endast åka tåg, samt kommer att försvåra för utställare 
på JD och gästföreläsare att komma till campus. 

4.2. JF klaga 
Styrelsen diskuterade ett klagomål som inkommit via JF-klaga. Klagomålet rörde en ansökan till 
amanuens som personen inte ansåg hade hanterats väl. Styrelsen konstaterade att JF inte har något 
inflytande i frågan, det bör lyftas av personen själv till institutionen.  

4.3. Gästföreläsare 
Styrelsen och tillträdande styrelsen diskuterade en eventuell kommande gästföreläsare. Förra veckan 
diskuterade styrelsen samma gästföreläsare men bordlade då diskussionen till efter budgetmötet. 
Tillträdande vice ordförande har haft fortsatt kontakt med gästföreläsaren och frågan om 
klimatkompensation är inte längre aktuell. Både styrelsen och tillträdande styrelsen är positiva till 
gästföreläsningen.  
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4.4. Engagemangssystem 
Tillträdande styrelse ville diskutera engagemangssystemet som nuvarande styrelse har försökt starta 
igång. Tillträdande ekonomiansvarig har uttryckt oro inför risken att JF eventuellt kommer att få 
betala arbetsgivaravgifter om summan blir för stor. Tillträdande styrelse var även osäkra om belöning 
hör hemma i en ideell förening, eller om det endast ska vara rent ideellt engagemang. Styrelse och 
tillträdande styrelse är överens om att ett styrdokument ska tas fram  

5. Informationspunkter 

5.1. Uppgift rörande ekonomi  
Ekonomiansvarig upplyste styrelsen och tillträdande styrelsen om att hon ska upprätta ett 
budgetförslag i veckan som kommer. Tills budgetmötet måste de i sittande styrelse inkomma med 
reflektioner kring budgetförslaget. Vidare informerade ekonomiansvarig styrelsen om att revisorn är 
nöjd över bokslutet.  

5.2. SJM 
Tillträdande vice ordförande informerade styrelsen om de kommande svenska juridiska mästerskapen. 
Arbetet med tävlingen fortsätter och kick offen kommer snart att vara.  

5.3. Uppdatering av hemsidan 
Tillträdande informationsansvarig informerade om att hon snart kommer påbörja uppdatering av 
hemsidan och att hon vill att tillträdande styrelsen uppdaterar informationstexterna om deras poster.  

6. Övriga frågor 

7. Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet.  
 

 

Vid protokollet, 

Johanna Häggbom Holmlund, 
Tillträdande informationsansvarig och protokollförare 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Fanny Wikström Olsson Justerat, Emilia Kylsäter 
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