
 
 
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 10 januari 2012 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Eriksson.  
 
§ 2 Närvaro 
Samtliga utom utbildningsansvarig Åsa Palmaeus Edlund, webmaster Peter Hultgren, kassör 
Lina Sundsten, vice ordförande Emma Svedberg, chefredaktör för de Facto Emilia Wallin och 
Beatrice Rhodin. 
 
§ 3 Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Maja Edlund.  
 
§ 4 Val av justerare 
Till justerare valdes klubbmästare Axel Bonning och sportmästare Ninos Besara.  
 
§ 5 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 6 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll bordläggs till nästa möte.  
 
§ 7 Kassör 
Byte av firmatecknare sker i slutet av januari.  
 
§ 8 Webmaster 
 
§ 9 Marknad  
Samarbetsavtalen med Vinge, Linklaters, MSA, Lindahl är klara. Det lokala samarbetsavtalet 
med Kaiding är också klart. Avtalen med G&D och Ackordcentralen är under bearbetning. 
Maqs var inte intresserade av samarbetsavtal detta år. Samarbetsavtalen kommer att generera 



mer pengar, främst till Stockholmsresan. Ett fast evenemang med Kaiding, t.ex. företags-EPP, 
en gång per år ingår i deras avtal.  
 
Alla domare inför SJM är klara.  
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Tre alternativ för skidresa lades fram: Åre 14-18 mars, pris: 2900-3200  kr, Stöten 14-18 
mars, pris: 2900 kr och Bydalen 21-24 mars, pris: 1500 kr. Beslut fattades av mötet att välja 
att sälja biljetter till resan till Bydalen. Sportmästare Ninos Besara ser över hur 
biljettförsäljningen ska ske, speciellt angående preliminärbokning av biljetter.  
 
Sista anmälningsdag till innebandyturneringen infaller denna vecka, eventuellt finns ett lag 
anmält.  
 
Just nu är det uppehåll med sporttillfällena i landstingshallen.  
 
Klubb 
Klubbmästare Axel Bonning uppmanade samtliga på mötet att bjuda in samtliga jurister till 
tentafest-eventet på facebook.  
 
§ 11 De Facto  
 
 
§ 12 JRG 
Den tredje och sista föreläsaren till föreläsningsserien är preliminärbokad: Magnus Bolin, 
åklagare från Göteborg 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Sista utbildningsmötet infaller samma dag som tentan den 19 januari, därav kommer varken 
utbildningsansvarig Åsa Palmaeus Edlund eller Kevin McCabe att närvara.  
 
§ 14 Vice ordförande 
Cirka 180 anmälningar till T9:s examensmiddag och ännu fler till ceremonin innebär att det 
kan bli för trångt i ljusgården där ceremonin är planerad att hållas. Institutionen har lovat att 
sponsra med 150 snittar, förfrågan om de kan sponsra resterande snittar kommer att skickas. 
Lärartalen sker på ceremonin. Pinsen har kommit och finns i JF-rummet.  
 
Angående att hjälpa utrikespolitiska föreningen att marknadsföra sin gästföreläsning gör Julia 
Berglund eventuellt ett event på facebook.   
 
 
§ 15 Ordförande 
Inbjudan till Örebros juristmässa 25 januari har kommit – ordförande Fanny Eriksson tackar 
nej.  
 
Inbjudan till Nordic President Meeting i Uppsala 9 maj har kommit – ordförande Fanny 
Eriksson tackar nej.  
 



Den 2 februari är det ordförandemöte i Umeå med övriga Sveriges juridiska föreningar. De 
flesta kommer att skicka ordförande, vice ordförande och utbildningsansvarig. Samtliga i 
styrelsen funderar över om de själva eller någon de känner kan inackordera mötets gäster, 
cirka 15 personer. Det rör sig förmodligen endast om natten mellan den 2-3 februari, kan man 
ta emot två personer är det extra bra. Kan ge underlag för engagemangsgåva.  
 
Dagordning inför ordförandemötet skrivs av JF Umeå. Alkoholpolicyn kommer att läggas till 
den fasta dagordningen. Marknadsansvarig Kevin McCabe vill även att tentatillfällen ska 
diskuteras. Förslag kan funderas på till nästa styrelsemöte. Ordförande Fanny Eriksson vill 
eventuellt att ordförandemötets existerande ska diskuteras.  
 
Angående Juristens dag 2 februari kommer det att behövas personer till JF:s monter. 
Ordförande för JRG Maria Lundberg får det övergripande ansvaret för montern.  
 
§ 16 Övriga frågor 
Marknadsansvarig Kevin McCabe vill att det ska köpas in kuvert med JF:s logga. 
 
Maja Edlund undrar hur många engagemangsgåvor som ska köpas in. Underlag krävs för hur 
många varje post vill ge en engagemangsgåva.  
 
Marknadsansvarig Kevin McCabe föreslår att mötet röstar om att ställa in nästa styrelsemöte. 
Mötet fattar beslut att ställa in mötet nästa vecka. Ordförande Fanny Eriksson uppmanar 
samtliga styrelsemedlemmar att istället vara tillgängliga via mail.  
 
§ 17 Mötets avslutande  
 
Vid protokollet, 
Maja Edlund, 
Informationsansvarige och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Axel Bonning Justerat, Ninos Besara 
Klubbmästare Sportmästare 
 
 


