
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 27 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 fram tills § 5.1

Utbildningsansvarig Julia Jonsson Närvarande

Informationsansvarig Katarina Perez Skogsborg Närvarande

Sportmästare Douglas Westring Närvarande

Klubbmästare Naima Strömbäck Närvarande inkom vid § 1.4

Chefredaktör för de Facto Elmer Mårtensson Wallhult Närvarande

1.2. Val av justerare
Till justerare valdes Lydia Landin och Douglas Westring.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2021-04-20 godkändes.

2. Rapporter
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2.1. Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig informerade om att fakturering med SJM går framåt. Ekonomiansvarig har även
gått igenom budgeten inför Juristens dag med projektansvariga och ansåg att den såg bra ut.

2.2. Juristens dag
Projektansvariga informerade om att budgeten inför Juristens dag 2021 är färdig och presenterade den
för styrelsen.

3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om kostnad för tryck av examensdiplom
Informationsansvarig ville ta beslut om en kostnad på totalt 1 850 för tryck av examensdiplom för
avgångsklassen 2021.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2. Budget för Juristens dag
Styrelsen skulle ta beslut om budgeten för Juristens dag 2021 som projektansvariga framställde skulle
röstas igenom.
Styrelsen godkände budgeten.

4. Diskussionspunkter

4.1. Samarbete med Studentlitteratur om svarta lagböcker
Ordförande lyfte frågan om styrelsen återigen ville avtala med Studentlitteratur om inköp av svarta
lagböcker. Styrelsen ansåg att det var ett bra samarbete och ordförande skulle fortsätta kontakten med
Studentlitteratur om ett avtal.

4.2. JF-åsikt
En JF-åsikt har inkommit där en person ställer frågan om styrelsen kommer ta in flera hoodies.
Styrelsen diskuterade olika alternativ och om de kommer ta in fler hoodies. Diskussionen fördes kring
om att inte ta in flera innan sommaren då terminen går mot sitt slut utan istället eventuellt ta in fler
senare under året när nya studenter börjat utbildningen.

5. Informationspunkter

5.1. JURO enkät
Utbildningsansvarig uppmanar alla medlemmar att svara på enkäten från JURO om juriststudenters
psykiska hälsa.
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6. Övriga frågor

6.1. Inga övriga frågor

7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Lydia Landin Justerat, Douglas Westring
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