
 

 
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 28 APRIL 2020

 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Wikström Olsson. 

1.1. Närvaro 

Ordförande Fanny Wikström Olsson Närvarande 

Vice ordförande Emilia Kylsäter Närvarande 

Ekonomiansvarig Elvira Ferm Närvarande 

Marknadsansvarig Ida Hedlund Närvarande 

Utbildningsansvarig Julia Netinder Närvarande 

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 Frånvarande 

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 2020-04-21 godkändes. 
 

2. Rapporter 

2.1. Juristens dag 
Projektansvariga gav först en allmän uppdatering, de har redan gjort vissa bokningar samt fått in 
offerter och de jobbar på med att söka marknadsansvariga.  
Vidare presenterade projektansvariga sitt förslag på budget.  
Synpunkter som lyftes var: 
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- Vilka medlemmar får subventionerade biljetter? De personer som måste vara på plats under 

banketten, t.ex. projektansvariga och bankettansvariga, får fullt subventionerade biljetter. Till 
skillnad från tidigare år får styrelseledamöterna inte gratis biljetter, förutom ordföranden och 
utbildningsansvarig eftersom de representerar JF under banketten.  

- Planering i och med covid-19? Om det blir distansundervisning under hösten 2020 ställs 
mässan in, allt som bokas nu är avbokningsbart och därmed kommer det inte bli några 
kostnader för JF. Om mässan blir av och det vanliga antalet utställare inte kan medverka, t.ex. 
på grund av reserestriktioner, kommer det naturligtvis påverka budgeten. Ifall detta sker eller 
något annat oförutsebart sker får det hanteras när det inträffar och vid den tidpunkten se över 
om budgeten måste justeras.  

Beslut om budgeten tas under nästa veckas möte.  

2.2. Ekonomiansvarig 
Ingen ny uppdatering.  

2.3. Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig gav en allmän uppdatering, bland annat att hon haft utskottsmöte samt att hon 
strax ska ha möte med studierektor.  
En specifik fråga hon arbetat med har varit medlemmar från T4 som haft synpunkter på 
redovisningsseminariet. Seminariet har skjutits på och arbetsbelastningen blev därmed jämnare för 
studenterna på T4!  
 

3. Beslutsärenden 

Inga beslutsärenden 

4. Diskussionspunkter 

4.1. JF Klaga 
En medlem har via JF Klaga efterfrågat när nya numret av de Facto kommer. Numret kommer 
förhoppningsvis i veckan!  

4.2. Rättshandböcker offerter 
Utbildningsansvarig har arbetat vidare med tryckande av rättshandböckerna. Mattias Hjertstedt är 
mycket positiv till att trycka fler böcker och ett nytt licensavtal arbetas nu fram. En första offert från 
det tryckeri som förut tryckt böckerna, Umeå tryckservice, har inkommit.  
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4.3. Stockholmsresan ang. biljettförsäljning 
Biljettförsäljningen sker vanligtvis i maj och inbetalningarna strax därefter. På grund av rådande 
situation med covid-19 är inte planeringen av Stockholmsresan i samma skede som den vanligtvis är 
den här tiden på året och frågan var därför när biljettförsäljning ska ske. Marknadsansvarig ska ta in 
offerter och ta fram ett preliminärt biljettpris.  

4.4. GDPR 
Ordföranden för JR lyfte en diskussion kring GDPR-riktlinjer.  
Synpunkter som lyftes var:  

- Riktlinjer ska upprättas och stor vikt ska läggas vid att de är pedagogiska. Riktlinjerna ska 
tydligt förklara hur föreningen hanterar medlemmarnas personuppgifter.  

- Styrelsen ska låta inspektorn granska riktlinjerna för att säkerställa kvalitén på dem.  

5. Informationspunkter 

5.1. Juriststudiegruppen klar att marknadsföras 
Nu har riktlinjer upprättats och gruppen är klar att marknadsföras! Styrelsen hoppas att medlemmarna 
kan få användning av gruppen.  

6. Övriga frågor 

6.1      Flygbiljetter  
Vice ordföranden informerade styrelsen om att ingen återbetalning för flygbiljetterna åt 
gästföreläsaren som var inbokad i april ännu har skett från Norwegian då handläggningen fortfarande 
pågår.  

7. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet.  
 

 

Vid protokollet, 

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