
 

 
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 4 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 Frånvarande 

Marknadsansvarig Olle Göterfelt Frånvarande 

Utbildningsansvarig Anton Okic Frånvarande 

Informationsansvarig Emma Aminy Närvarande 

Sportmästare Rasmus Nilsson Frånvarande 

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 Elvira Ferm och Ida Hedlund. 

1.3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

1.4. Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2020-01-28 godkändes. 

2. Rapporter 
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3. Beslutsärenden 

4. Diskussionspunkter 

4.1. Utbildningsansvarig 
Tillträdande utbildningsansvarig informerade styrelsen om att han inte kommer att tillträda som 
utbildningsansvarig under verksamhetsåret som kommer då han inte känner att han har tiden för att 
göra posten rättvisa. Styrelsen diskuterade lösning på problemet genom att ha ett extrainsatt 
medlemsmöte och årsstämma. Vidare diskuterade styrelsen att tillträdande vice ordförande kommer 
att få ha utbildningsansvaret tills en ersättare har hittats. 

4.2. Motioner ang. stadgeändring 
Styrelsen diskuterade ekonomiansvarigas två motioner till stadgeändring i sektionens och föreningens 
stadga. Motionerna föreslår att avgående styrelsens ansvarsfrihet ska röstas igenom vid 
nästkommande årsstämma efter att styrelsen avträtt, istället för samtidigt som tillträdande styrelse 
tillsätts. Anledningen är att det är den tillträdande styrelsen som har bäst möjlighet att granska den 
avträdande styrelsen och tillträdande styrelsen måste få tid på sig att kritiskt granska den avträdande 
styrelsen.  

5. Informationspunkter 

5.1. Möte med prefekten 
Tillträdande ordföranden informerade styrelsen om mötet hon haft med institutionens prefekt 
angående T5:ornas tentamen. Tentamen innebar problem då en del studenter inte blivit registrerade 
och då inte fick tillgång till Digiexam, vilket ledde till att studenterna fick skriva tentamen för hand. 
Prefekten informerade ordförande om att en arbetsgrupp har startats för att utreda och åtgärda 
problemet.  

5.2. Skidresan till Åre 
Klubbmästaren berättade att skidresan till Åre blev otroligt lyckad! Många uppskattade resan och hade 
väldigt roligt.  

5.3. Google kalender 
Informationsansvarig informerade tillträdande styrelsen om att en gemensam google kalender skapats 
som tillträdande styrelsen förhoppningsvis ska finna hjälpsam.  

5.4. PIR 
Tillträdande marknadsansvarig informerade styrelsen om planeringen av PIR-eventet. Signeringen av 
avtalen är färdigt och anmälningarna är inne.  
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6. Övriga frågor 

7. Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet.  

 

Vid protokollet, 

Johanna Häggbom Holmlund, 
Tillträdande informationsansvarig och protokollförare 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Elvira Ferm Justerat, Ida Hedlund 
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