
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 16 MARS 2021

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

1.1. Närvaro
Ordförande Fanny Wikström Olsson Närvarande

Vice ordförande Emilia Kylsäter Närvarande

Ekonomiansvarig Erik Dunbäck Pekkari Närvarande

Marknadsansvarig Ida Hedlund Närvarande

Utbildningsansvarig Julia Netinder Närvarande, inkom vid § 2.

Informationsansvarig Johanna Häggbom Holmlund Närvarande

Sportmästare Lukas Todtenhaupt Närvarande

Klubbmästare My Gabrielsson Närvarande

Ordförande för JR Erik Uggla Närvarande, inkom vid § 1.4.

Chefredaktör för de Facto Alma Ottengren Närvarande

1.2. Val av justerare
Till justerare valdes Fanny Wikström Olsson och Alma Ottengren.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2020-02-09 godkändes.
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2. Rapporter

2.1. Utbildningsansvarig
Tillträdande utbildningsansvarig informerade om följande från utbildningskommittén: Kåren
informerade juristprogrammets studierepresentant i utbildningskommittén bl.a. om att de fortsätter
verka för att all utbildning ska hålla en fortsatt hög nivå trots distansstudier.

Årsmöte med JURO hålls om två veckor varav tillträdande utbildningsansvarig ska lämna in en
ortsrapport.

3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om kostnad för gåva till inspektor
Ordföranden ville ta ett beslut om kostnad för gåva till JF:s inspektor om 344 kr.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2. Beslut om kostnad för engagemangsgåva vice ordförande JR
Ordförande för JR ville ta ett beslut om kostnad för engagemangsgåva till vice ordförande för JR om
500 kr.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.3. Tillägg i dagordning
Styrelsen beslutade att lägga till § 3.4.

3.4. Beslut om kostnad för engagemangsgåva redaktionschef de Facto
Chefredaktören för de Facto ville ta ett beslut om kostnad för engagemangsgåva till redaktionschefen
för de Facto om 500 kr.
Styrelsen godkände kostnaden.

4. Diskussionspunkter

Inga diskussionspunkter.

5. Informationspunkter

5.1. Suppleant
Ekonomiansvarig informerade om att han inte hittat någon kandidat till revisorssuppleant. Han
informerade därmed att tillträdande styrelsen behöver tillsätta en revisorssuppleant för JF.
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5.2. Återbetalning svarta lagböcker
Ordföranden informerade om att JF saknat återbetalning för tre svarta lagböcker som kom bort i
posten när de överblivna lagböckerna som inte såldes till medlemmarna skickades tillbaka.
Lagböckerna som kom bort har kommit tillrätta och full återbetalning till JF har skett.

5.3. Verksamhetsmötet
Ordföranden informerade om att det krävs två kontrollanter av medlemskap inför onsdagens
verksamhetsmöte varav två i styrelsen tog på sig uppgiften.

6. Övriga frågor

6.1. Information rättshandböcker
Utbildningsansvarig informerade om att ersättningen till Mattias Hjertstedt som diskuterades i
föregående protokoll är löst.

7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Johanna Häggbom Holmlund,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Fanny Wikström Olsson Justerat, Alma Ottengren
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