
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 6 APRIL 2021

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Stina Brander.

1.1. Närvaro
Ordförande Stina Brander Närvarande

Vice ordförande Lydia Landin Närvarande

Ekonomiansvarig Patrick Vukovic Närvarande

Marknadsansvarig Hanna Törnsen Fredriksson Närvarande

Utbildningsansvarig Julia Jonsson Närvarande

Informationsansvarig Katarina Perez Skogsborg Närvarande

Sportmästare Douglas Westring Närvarande

Klubbmästare Naima Strömbäck Närvarande

Chefredaktör för de Facto Elmer Mårtensson Wallhult Närvarande

1.2. Val av justerare
Till justerare valdes Naima Strömbäck och Elmer Mårtensson Wallhult.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2021-03-30 godkändes.
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2. Diskussionspunkter

2.1. Visning av filmen Arica + samtal med filmskaparna
Klubbmästaren tog upp den tidigare diskussionen om filmvisning av filmen Arica plus ett
medföljande diskussion med filmskaparna efter visningen. Klubbmästaren har bokat in samtal med
filmskaparen tisdag den 13/4 kl. 15.15 samt att filmvisningen sker helgen 9-11 april.

2.2. JF-åsikt

En JF-åsikt har inkommit med önskemål om att sportmästaren och klubbmästaren tillsammans skulle
kunna arrangera en turnering i E-sport. Klubbmästaren och sportmästaren tackade för tipset och ska
fundera vidare på hur en turnering i E-sport skulle kunna genomföras då styrelsen har bristande
kunskap inom E-sport. De uppmanar därmed medlemmar som har kunskap inom E-sport att höra av
sig för att kunna bidra med information och tips om hur turneringen skulle genomföras och hur det går
till.

3. Informationspunkter

3.1. Information från möte med Zoegas
Ordförande har varit i kontakt med Zoegas angående ett samarbete med dem. Om någon medlem har
någon synpunkt på ett eventuellt samarbete med Zoegas får de gärna höra av sig till någon i styrelsen.

3.2. JF-Lund temavecka “Vi måste prata”

Utbildningsansvarig informerade om att hon fått information från JF i Lund om att alla juriststudenter
är inbjudna till deras digitala temavecka med temat “Psykisk ohälsa”. Temaveckan kommer hållas
nästa vecka och utbildningsansvarig kommer lägga ut mera information på JF:s facebook.

4. Rapporter

4.1. Valberedningen
Valberedningen har valt att nominera Clara Håkansson, David Jönsson och Klara Frindberg till
projektansvariga för Juristens dag 2021 med följande motivering:

Samtliga nominerade har visat ett starkt driv för att planera och genomföra årets upplaga av Juristens
Dag på bäst möjliga sätt. De har vunnit vårt förtroende eftersom de kunnat lyfta styrkor och
utmaningar med både ett fysiskt som ett digitalt genomförande av evenemanget samt hur de ska tackla
diverse utmaningar. De nominerade är inte heller rädda för att ta ansvar för ett evenemang av denna
storlek och har kunnat visa på ett tillvägagångssätt som övertygade oss i valberedningen om att de
kommer klara uppgiften galant. Clara, David och Klara är tre väldigt sociala personer som vi tror
kommer fungera bra ihop som grupp, då alla tre är benägna om att ha ett effektivt och gott samarbete
där alla vill driva arbetet framåt.
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Avslutningsvis vill vi även tacka dem övriga sökanden.

4.2. Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig informerade om att han har påbörjat bokföringen för bland annat JF styrelsejackor,
hoodies och ryggsäckar.

5. Beslutsärenden

5.1. Beslut om projektansvariga för Juristens dag 2021
Styrelsen skulle besluta om att tillsätta Klara Frindberg, David Jönsson och Clara Håkansson som
projektansvariga till Juristens dag 2021.
Styrelsen godkände de nominerade.

5.2. Beslut om kostnad på 600 kr till domarna i SJM
Vice ordförande ville ta beslut om en kostnad på 600 kronor för presentkort till de två domarna från
MSA som var med i lokalfinalen för SJM.
Styrelsen godkände kostnaden.

6. Övriga frågor

6.1. Inga övriga frågor

7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Naima Strömbäck Justerat, Elmer Mårtensson Wallhult
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