
 

 
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 25 AUGUSTI 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 Frånvarande 

Marknadsansvarig Ida Hedlund Frånvarande 

Utbildningsansvarig Julia Netinder Närvarande 

Informationsansvarig Johanna Häggbom Holmlund Närvarande 

Sportmästare Lukas Todtenhaupt Närvarande 

Klubbmästare  My Gabrielsson Närvarande 

Ordförande för JR Erik Uggla Närvarande 

Chefredaktör för de Facto Alma Ottengren Närvarande 

1.2. Val av justerare 
Till justerare valdes Erik Uggla och Julia Netinder. 

1.3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

1.4. Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2020-07-01 godkändes. 
 
 
 
 
 

2. Rapporter 
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2.1. Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig informerade om att hon jobbar på med sin föreläsning för T1:orna om arbete i 
basgrupper. Hon ska även påbörja planeringen för tentamensinformation med T1:orna.  
 

3. Beslutsärenden 

3.1. Beslut om att Juristens dag sker digitalt 
Styrelsen och projektansvariga för Juristens dag ville ta ett beslut om att Juristens dag 2020 ska hållas 
digitalt.  
Styrelsen godkände beslutet.  

3.2. Beslut om kostnad för domän 
Informationsansvarig ville ta ett beslut om kostnad för domänen jfumea.se på 1 391,25 kr.  
Styrelsen godkände kostnaden.  

3.3. Beslut om kostnad för hyra av Landstingshallen 
Sportmästaren ville ta ett beslut om kostnad för hyra av Landstingshallen för 15 st. tillfällen på 2250 
kr.  
Styrelsen godkände kostnaden.  

3.4. Beslut om kostnad för lokalvård 
Ordföranden ville ta ett beslut om kostnad för lokalvård av JF-rummet på 3453,29 kr.  
Styrelsen godkände kostnaden.  

3.5. Beslut om kostnad för frakt 
Chefredaktören för de Facto ville ta ett beslut om kostnad för frakt av de Facto nr. 2 2020 om 4183,6 
kr. Tidigare har kostnaden för frakten betalats till tryckeriet och tryckeriet har betalat fraktbolaget. Till 
de Facto nr 2. 2020 ingick inte längre kostnaden för frakt i fakturan till tryckeriet. Därför inkom en 
separat faktura för frakten från fraktbolaget. Tryckeriet ändrade dessa villkor utan att informera JF. 
Styrelsen godkände kostnaden.  

3.6. Beslut om kostnad för inkasso + fakturakostnader 
Styrelsen ville ta beslut om kostnad för inkasso angående frakt av de Facto samt fakturakostnader om 
208,82 kr respektive 60 kr, totalt 268,82 kr. Den här kostnaden härrör sig från fakturan för frakt av de 
Facto (ovanstående punkt). Styrelsen betalade inte fakturan i tid och därför ådrogs föreningen en 
inkassokostnad. Det här är något som styrelsen ser mycket allvarligt på och vi kommer se över  våra 
rutiner kring fakturabetalningar. 
Styrelsen godkände kostnaden.  
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3.7. Beslut om kostnad för fika och korv 
Ordföranden ville ta ett beslut om kostnad för fika och korv samt tillbehör som bjuds åt deltagare i 
insparken om 1362,85 kr.  
Styrelsen godkände kostnaden.  

3.8. Beslut om kostnad för handsprit 
Utbildningsansvarig ville ta ett beslut om kostnad för inköp av 10 flaskor handsprit om 1002 kr.  
Styrelsen godkände kostnaden.  

3.9. Beslut om kostnad för bläckpatroner 
Vice ordföranden ville ta ett beslut om kostnad för inköp av bläckpatroner till skrivaren i JF-rummet 
om 2931 kr.  
Styrelsen godkände kostnaden.  

3.10. Beslut om kostnad för fotograf 
Ordföranden ville ta ett beslut om kostnad för fotograf till finsittningen 2019 på 2000 kr.  
Styrelsen godkände kostnaden.  

4. Diskussionspunkter 

4.1. De Facto 
Ett företag har hört av sig till chefredaktören för de Facto och efterfrågat utrymme i tidningen. 
Styrelsen tycker att efterfrågan låter intressant och styrelsen samt chefredaktören för de Facto kom 
fram till att marknadsansvarig är bäst lämpad att utreda möjligheterna kring detta. Frågan skickas 
därför vidare till henne!  

4.2. Tentamensinformation 
Ordföranden har haft kontakt med kursansvarig för T1:orna, Lina Sidenhag, angående den 
tentamensinformation som styrelsen brukar hålla för T1:orna. Utbildningsansvarig kommer den 
närmsta tiden påbörja planeringen för den här dagen som hålls den 7/10.  

4.3. JF Klaga 
Sedan det senaste styrelsemötet den 1 juli har tre st JF Klaga inkommit.  
 
Den först inkomna rörde sig om de instagram takeovers som styrelsemedlemmarna höll under 
sommaren. Styrelsen höll dessa takeovers för att prova något nytt och för att på ett roligt sätt hålla 
kontakten med medlemmarna under sommaren samt ge ett ansikte på styrelsemedlemmarna. Efter 
våra takeovers hörde även ett företag av sig och ville ha en egen takeover i vår kanal!  
 
Den andra inkomna efterfrågade styrelsemötesprotokoll. Det sista styrelsemötet för VT 2020 hölls den 
9 juni, i det protokollet framgår det att samma möte var det sista styrelsemötet för vårterminen. Under 
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sommaren har ett möte hållits, den 1 juli. Detta var ett extrainsatt styrelsemöte, i övrigt har inga möten 
hållits. Alla protokoll går att finna på hemsidan under “Om JF → Protokoll”.  
 
Den tredje inkomna berörde utseendet på JF:s hemsida.  
Styrelsen är tacksamma för engagerade medlemmar och är alltid glada över att få ta del av bra idéer!  

4.4. JF sport uppstart 
Sportmästaren informerade om att han kommer hålla terminens första JF sport den 7/9. Han inleder 
genom att hålla de första träffarna utomhus och alla aktiviteter ska anpassas så att fysisk kontakt 
undviks så gott det går.  

5. Informationspunkter 

5.1. Ekonomiansvarig avgår 
Ekonomiansvarig har beslutat sig för att avgå från sin post. En ny ekonomiansvarig ska tillsättas, fram 
tills dess sköter nuvarande ekonomiansvarig de uppgifter som hör till hennes post.  

5.2. Verksamhetsrapport till kåren 
Styrelsen ska skicka in verksamhetsrapportering till kåren för avhandling under kårfullmäktige. I 
vanliga fall brukar denna skickas in i september, men på grund av covid-19 och att alla föreningars 
verksamheter legat på is behöver rapporteringen lämnas in först inför den extrainsatta kårfullmäktige i 
november.  

6. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

7. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet.  
 

 

Vid protokollet, 

Johanna Häggbom Holmlund, 
Informationsansvarig och protokollförare 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Erik Uggla Justerat, Julia Netinder 
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