
 
 
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 7 februari 2012 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av vice ordförande Julia Berglund.  
 
§ 2 Närvaro 
Samtliga närvarande utom ordförande Fanny Eriksson, utbildningsansvarig Kevin McCabe 
och marknadsansvarig Beatrice Rohdin.    
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes ordförande för JRG Sandra Wikström och kassör Lisa Claar.  
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes efter att punkten för webmaster tagits bort.    
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll bordläggs till nästa möte.  
 
§ 6 JD 
Arbetsgruppen för JD informerade att Deloitte inte vill betala två bankettbiljetter á 750 kr. 
Mötet är av uppfattningen att de ska betalas.  
 
§ 7 Kassör 
Kassör Lisa Claar har fått verksamhetsåret 2012:s budget. Inför nästa budgetmöte behöver 
budgeten utvärderas mer, då det finns ett överskott från förra året om 111 000 kr.    
 
§ 8 Marknad  
 
§ 9 Studiesociala 
 
Sport 



Sportmästare Oskar Nellström anhöll om att få medel till att köpa in bollar och västar. Mötet 
fattade beslut att låta sportmästare köpa in bollar och västar för maximalt 1000 kr.  
 
Klubb 
Klubbmästare Axel Bonning informerade att datum för evenemanget Jurist vs. ekonom är 
bestämt till den 21 april.  
 
Klubbmästare informerade om att Peter Haggio kommer att kontakta kassör Lisa Claar 
angående gamla fakturor från Corona/Lokal.  
 
§ 10 De Facto  
Byte av ansvarig utgivare kommer eventuellt att ske i veckan.  
 
Chefredaktör Jens Werner informerade att till nästa styrelsemöte kommer preliminära 
utgivningsdatum samt datum för redaktionsmöten att vara satta. 
 
Chefredaktör informerade att tryckavtal för De facto förmodligen kommer att tecknas med 
Helhet Reklam och Marknadsföring AB, precis som tidigare år.   
 
De facto trycks idag i 300 exemplar, denna summa kommer att behöva minskas då de inte går 
åt.  
 
§ 11 JRG 
Arbetet med föreläsningsserien fortskrider och marknadsföringen kommer att ske genom 
affischer, facebook och informering i klasserna. Första föreläsningen är den 28 februari. 
Informationsansvarig Maja Edlund och vice ordförande Julia Berglund meddelar att de kan 
hjälpa till med att baka till evenemanget.  
 
En internetsida för avtalsmallar har kontaktat ordförande för JRG Sandra Wikström och vill 
ha kontakt med JRG, ordförande för JRG utreder detta vidare. 
 
Ordförande för JRG har haft ett möte med vice ordförande för JRG Nina Bohlin.  
 
§ 12 Utbildningsansvarig 
 
 
§ 13 Vice ordförande 
Vice ordförande Julia Berglund informerade att examensceremonin/middagen gick 300 kr 
med vinst. I övrigt var evenemanget lyckat.  
  
Vice ordförande har kontaktat Anne Ramberg och Mårten Schoultz angående 
gästföreläsningar. I vår kan ett sådant evenemang eventuellt konkurrera med JRG:s och 
ELSA:s föreläsningar. Vice ordförande tar kontakt med Rebecca Högberg i ELSA för att 
synkronisera föreläsningarna så att de inte infaller samtidigt. Som alternativ till 
gästföreläsningar i vår föreslogs istället en ”större” föreläsare i höst. Vid mötet föreslogs Leif 
GW Persson.   
 
§ 14 Ordförande 
 
§ 15 Övriga frågor 



Vice ordförande Julia Berglund föreslog att en presentation av JF:s nya styrelse i klasserna 
görs.  
 
Klubbmästare Axel Bonning lyfte frågan om återsparkssittningen. Sportmästare Oskar 
Nellström tar reda på hur arbetet med sittningen fortskrider. Det är av vikt att sittningen inte 
hålls alltför nära Jurist vs. ekonom-sittningen.  
 
Ordförande för JRG Sandra Wikström lyfte frågan om en vårsittning. Klubbmästaren svarade 
att det förmodligen inte finns tid för någon.  
 
Informationsansvarig Maja Edlund lyfte frågan om när nästa epp infaller. Klubbmästaren 
meddelade att det blir i slutet av februari.  
 
Informationsansvarig lyfte frågan om beställning av kuvert. I dagsläget finns en offert på ca 
2000 kr för 500 st kuvert. Informationsansvarig fortsätter höra med andra tryckeriföretag och 
alternativ på internet.  
 
Vid mötet lyftes frågan om vad som ska göras med alla korvbröd som står i JF-rummet. Mötet 
beslutade att dela ut korvbröden i klasserna.  
 
Administration av mailadresserna sköts i framtiden av informationsansvarig, då ingen 
webmaster finns. Tidigare webmaster Peter Hultgren kommer dock att färdigställa JRG:s 
hemsida.  
 
 
§ 16 Mötets avslutande  
 
Vid protokollet, 
Maja Edlund, 
Informationsansvarige och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Sandra Wikström Justerat, Lisa Claar 
Ordförande för JRG Kassör 
 
 
 
 


