
 
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 2 februari 2021

 

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

1.1. Närvaro 

1.2. Val av justerare 
Till justerare valdes Alma Ottengren och Erik Uggla. 

1.3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

1.4. Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2020-01-26 godkändes. 
 
 
 

2. Rapporter 

2.1. Juristens dag 
Projektansvariga informerade om att det har löst sig med de borttappade kvittona för de privata 
utläggen (se nedan på ekonomiansvarig). I övrigt har utställarna som har kvar merch JF rummet sagt 
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att vi får behålla det och dela ut till medlemmarna. PA informerade att det ekonomiska resultatet även 
varit positivt och att de fått in mer pengar än väntat.  

2.2. Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig informerade om att problemet med de borttappade kvittona är löst och alla är 
redovisade nu. 
 
Under ett tidigare möte hade ekonomiansvarig nämnt att han stängt bokslutet men var tvungen att 
öppna det igen. Nu har bokslutet stängts igen och vi har ett nytt fastställt resultat. 
 

3. Beslutsärenden 

Inga beslutsärenden 

4. Diskussionspunkter 

4.1. Frågor inför ordförandemöte 
Ordförande ställde frågan till resterande styrelse om det fanns frågor som ordförande och blivande 
ordförande ska ta med till kommande ordförandemöte med övriga lärosäten i Sverige. De kommer 
bland annat ta upp frågor om hur andra håller i  virtuella evenemang samt om JURO och hur andra 
lärosäten löser problemet med att få medlemsregister till det bidrag de ska söka.  

4.2. Engagemangsgåvor 
Styrelsen fortsatte diskussionen om engagemangsgåvor. 
 
 

5. Informationspunkter 

5.1. Möte angående UWC 
Sportmästare informerar om att futsalturneringen UWC (Umeå World Cup) flyttas till maj. Ett nytt 
möte kommer att hållas i mars för att planera inför eventuell turnering i maj eller för att då ta beslut 
om att ställa in turneringen. 
 

5.2. Uppvärmning inför SJM 2021 
Vice ordförande informerade om att vi tillsammans med Mannheimer Swartling kommer hålla i en 
kick off för Svenska juridiska mästerskapen 2021 nu på torsdag 4/2 kl. 15:15. Alla är välkomna att 
delta och man anmäler sig till evenemanget via en länk som ni hittar facebook-eventet.  
 
 



6. Övriga frågor 

6.1. Tillsatt ny studierepresentant 
Nya styrelsen har lyckats tillsätta en ny studierepresentant till studiekommitén.  
 

7. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet.  
 

 

Vid protokollet, 

Emilia Kylsäter 
Vice ordförande och protokollförare 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Alma Ottengren Justerat, Erik Uggla 
 
 
 


