
 

 
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 10 NOVEMBER 2020

 

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

1.1. Närvaro 

1.2. Val av justerare 
Till justerare valdes My Gabrielsson och Erik Uggla. 

1.3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

1.4. Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2020-11-03 godkändes. 
 
 
 
 

2. Rapporter 
 

 
Mail     Hemsida 

Ordförande Fanny Wikström Olsson Närvarande 

Vice ordförande Emilia Kylsäter Närvarande 

Ekonomiansvarig Erik Dunbäck Pekkari Närvarande 

Marknadsansvarig Ida Hedlund Närvarande 

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 
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2.1. Juristens dag 
Projektansvariga informerade om att de skickat katalogen till tryck samt att anmälan till 
kontaktsamtalen öppnat. De informerade även om att de följer utvecklingen av smittläget och ser över 
sin planering efter hur läget utvecklar sig.  

2.2. Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig hade ingen uppdatering.  

2.3. Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig informerade om att hon har olika möten inplanerade, utgångspunkten är att de 
kommer ske digitalt. Den 18 november har hon möte med institutionen, hon uppmanar alla 
medlemmar att inkomma med synpunkter till henne innan dess. Detta blir hennes sista 
institutionsmöte.  
 

3. Beslutsärenden 

3.1. Beslut om kostnad för kanelbullar 
Klubbmästaren ville ta ett beslut om kostnad för kanelbullar som bjöds under kanelbullens dag om 
600 kr.  
Styrelsen godkände kostnaden.  

3.2. Beslut om kostnad för beachvolleybollturnering 
Sportmästaren ville ta ett beslut om kostnad för bokning av plan till beachvolleybollturneringen om 2 
400 kr.  
Styrelsen godkände kostnaden.  

4. Diskussionspunkter 

4.1. Framtida event 
Klubbmästaren ville diskutera vilka aktiviteter hon ska anordna.  
Ordföranden för JR informerade alla om att det  

- i eftermiddag hålls en presskonferens angående smittspridningen i Västerbotten.  
- på torsdag har kårstyrelsen möte där de bland annat ska diskutera hur studentkåren ställer sig 

till införande av rekommendationer till föreningarna.  
- på fredag har kåren möte med föreningsordförandena.  

Styrelsen fattar inget övergripande beslut för hela verksamheten innan vi tagit del av vad som 
framkommit vid dessa tillfällen.  
Styrelsen diskuterade sin inställning till anordnande av vissa aktiviteter utan beaktande av eventuella 
rekommendationer som kan framkomma vid ovanstående tillfällen. Styrelsen bestämde att ställa in en 
EPP som var planerad till den 20 november.  
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5. Informationspunkter 

5.1. Engagemangspins 
Vice ordföranden informerade om att engagemangspins har beställts och beställningen kommer inom 
några veckor.  

6. Övriga frågor 

6.1. Styrelseledamöternas testamenten 
Utbildningsansvarig lyfte frågan när styrelseledamöternas testamenten ska vara klara. Ordföranden 
rekommenderade styrelsen att försöka färdigställa sina testamenten innan jul.  
 

7. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet.  
 

 

Vid protokollet, 

Johanna Häggbom Holmlund, 
Informationsansvarig och protokollförare 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, My Gabrielsson Justerat, Erik Uggla 
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