
 

 
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 10 MARS 2020

 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av vice ordförande Emilia Kylsäter. 

1.1. Närvaro 

Ordförande Fanny Wikström Olsson Frånvarande 

Vice ordförande Emilia Kylsäter Närvarande 

Ekonomiansvarig Elvira Ferm Närvarande 

Marknadsansvarig Ida Hedlund Närvarande 

Utbildningsansvarig - - 

Informationsansvarig Johanna Häggbom Holmlund Närvarande 

Sportmästare Lukas Todtenhaupt Närvarande 

Klubbmästare  My Gabrielsson Frånvarande 

Ordförande för JR Erik Uggla Närvarande 

Chefredaktör för de Facto Alma Ottengren 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 2020-02-25 godkändes. 
 
 
 
 
 

2. Rapporter 
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2.1. Valberedning generalerna 
Valberedningen för generalerna har nominerat fem generaler till höstens inspark, Stina Brander, 
Linnea Lindahl, Julia Jonsson, Frida Olofsson och Hanna Törnsén. Valberedningen är övertygade om 
att de kommer utföra ett bra jobb och komplettera varandra väl i arbetet för insparken. 
 

3. Beslutsärenden 

3.1. Generaler 2020 
Styrelsen beslutade att tillsätta Stina Brander, Linnea Lindahl, Julia Jonsson, Frida Olofsson 
och Hanna Törnsén som generaler för höstens inspark.  

3.2. Beslut om kostnad för gästföreläsare 
Vice ordförande ville ta ett beslut om en kostnad på 1098 kr för flygbiljett tur och retur för en 
gästföreläsare som åker från Stockholm till Umeå den 1 april.  
Styrelsen godkände kostnaden.  

3.3. Beslut om kostnad för hotell 
Ordförande ville ta beslut om en kostnad om 1700 kr för hotell för ordföranden och vice ordföranden i 
Karlstad under representationen.  
Styrelsen godkände kostnaden.  

3.4. Beslut om kostnad hyrbil 
Ordföranden och vice ordföranden ville ta ett beslut om en kostnad på 55 kr för hyra av bil till 
flygplatsen i Umeå när de skulle på representationsuppdrag i Karlstad.  
Styrelsen godkände kostnaden.  

3.5. Beslut om kostnad lokalbussar Karlstad 
Vice ordföranden ville ta beslut om en kostnad på 96 kr för lokalbussar för henne och ordföranden i 
Karlstad under representationen.  
Styrelsen godkände beslutet.  

3.6. Beslut om kostnad för bussresa 
Ordföranden ville ta beslut om en kostnad om 89,00 kr för en bussresa till Bromma från Stockholm C 
i samband med hemresa från Karlstad.  
Styrelsen godkände kostnaden.  
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4. Diskussionspunkter 

4.1. SJM-middag 
Efter lokalfinalen i SJM kommer det hållas en middag med deltagare samt domarpanel där tanken är 
att en middag inkl. 1 glas vin/öl/alkholfritt ingår. Några av deltagarna som bjuds är medlemmar och 
frågan är om det går emot kårens och JF:s alkoholpolicy att medlemmar bjuds på alkohol? Det är dock 
inte JF som bjuder på alkoholen utan det är JF Göteborg som står för kostnaden. Eftersom JF inte på 
något sätt betalar för alkoholen anser styrelsen att det inte bryter mot alkoholpolicyn att medlemmarna 
bjuds på alkohol.  

4.2. Snow wars 
Tidigare har Snow wars hållits under våren årligen på universitetet, med undantag för i år. Kåren 
önskar att Snow wars ska fortsätta kommande år, de vill fortsätta arbeta med aktiviteten och de vill att 
JF ska fortsätta delta i Snow wars. I år deltog inte JF i Snow wars för att det under 2019 inte fanns ett 
stort intresse från JF:s medlemmar att delta och inför 2020 valde därför JF att inte vara med och 
arrangera Snow wars.  
Ordföranden och sportmästaren ska diskutera Snow wars med kåren och om JF eventuellt ska delta i 
Snow wars någon gång i framtiden.  

4.3. JF-bjuder 
Styrelsen är intresserad av att införa en återkommande aktivitet under temat “JF bjuder” där JF:s 
medlemmar bjuds på t.ex. fika utöver de tillfällen då medlemmarna bjuds på fika som vid t.ex. alla 
hjärtans dag.  
Ekonomiansvariga anser att det finns förutsättningar att införa aktiviteten.  

4.4. JF Klaga 
Ett klagomål har inkommit på JF Klaga där frågan lyfts om JF kan försöka ordna företräde åt 
juriststudenter under juristernas epp:er. Styrelsen är medveten om problematiken och tycker även att 
det inte är önskvärt att JF lägger tid och kraft på att anordna evenemang åt sina medlemmar som 
medlemmarna i slutändan inte får ta del av. Styrelsen för en konversation med E-puben om 
möjligheterna att ha företräde åt juristerna och det här är en väldigt prioriterad fråga för styrelsen.  

5. Informationspunkter 

5.1. JURO-möte Karlstad 
Vice ordförande informerade om det JURO-möte hon deltog vid i Karlstad. Under föreningsmötet 
närvarade representanter från de olika juridiska föreningarna.  
På mötet kom JURO bland annat fram till mål och visioner för JUROs verksamhet 2020. Arbetet 
kommer fokusera på att: 
- JURO ska bli en självklar remissinstans och en stark röst för juriststudenter 
- verka för att juriststudenter i Sverige ska känna till JURO och det arbete de utför.  
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- samt att i år söka och få MUCF-bidrag för att kunna utveckla verksamheten ytterligare. 
 

5.2. Gåva Karlstad 
Ordföranden informerade om att hon under representationen i Karlstad enligt god sed gav en gåva till 
styrelsen i Karlstad, kostnaden för gåvan var 42,90 kr.  

6. Övriga frågor 

6.1. Demokratiskt dansgolv 
Under återinsparken ställer JF upp som ett av de tävlande lagen på demokratiskt dansgolv på Rouge. 
Riktlinjerna från Rouge är att det ska vara 2-3 deltagare i laget och styrelsen anser att JF självklart 
kommer följa riktlinjerna. Detta medför alltså att de som är dj:s under återinsparken inte kan ta upp 
andra på scenen.  

7. Mötets avslutande 
Vice ordförande avslutade mötet.  
 

 

Vid protokollet, 

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