
 
 

 
 

Juridiska föreningen-sektionens medlemsmöte tisdagen den 3 november 2015 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av Juridiska föreningens ordförande Linn Kihlstrand. 
 
§ 2 Mötets vederbörande utlysning 
Juridiska föreningens medlemmar fann mötet vederbörligen utlyst.  
 
§ 3 Val av mötesordförande  
Linn Kihlstrand valdes till mötesordförande. 
 
§ 4 Val av mötessekreterare 
Lovisa Hassnert valdes till mötessekreterare.  
 
§ 5 Val av två justerare 
Tobias Flodeer och Oskar Eriksson valdes till justerare.  
 
§ 6 Val av två rösträknare 
Tobias Flodeer och Oskar Eriksson valdes till rösträknare.  
 
§ 7 Fastställande av dagordning  
Mötets dagordning fastställdes med införande av § 7a Fastställande av röstlängd, § 10a 
Fastställande av balans- och resultaträkning för det gångna året samt § 10b Beslut om budget 
för det nästkommande året. 
 
§ 7a Fastställande av röstlängden. 
Röstlängden fastställdes till 79 personer.  
 
§ 8 Verksamhetsberättelse 
Se bilaga 1 för sektionens verksamhetsberättelse. Stämman fastställde bifogad 
verksamhetsberättelse.  
 



§ 9 Ekonomisk berättelse 
Se bilaga 2 för sektionens ekonomiska bokslut. Ekonomiansvarig presenterar bokslutet. 
Stämman fastställer bifogat bokslut.  
 
§ 10 Revisionsberättelse 
Se bilaga 3. 
Juridiska föreningens ekonomiansvarige Josefin Johnsson presenterar årets 
revisionsberättelse. 
 
§ 10a Fastställande av balans- och resultaträkningen för det gångna året 
Se bilaga 2 för årets balans- och resultaträkningen för det gångna året. 
Juridiska föreningens ekonomiansvarige Josefin Johnsson presenterar balans- och 
resultaträkningen och fastställdes. 
 
§ 10b Beslut om budget för det nästkommande året 
Se bilaga 4 för beslut om budget år 2015/2016 för JF-sektionen. 
Juridiska föreningens ekonomiansvarige Josefin Johnsson presenterar budgeten. 
 
Mötet godkänner budgeten.  
 
§ 11 Val av revisor 
Styrelsen föreslår att ekonomistudenten Jens Hall väljs som revisor för JF-sektionens 
nästkommande verksamhetsår.  
 
Mötet godkänner styrelsens förslag. 
 
§ 12 Mötets avslutande  
Linn Kihlstrand förklarar mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet, 
 
Lovisa Hassnert, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Justerat,  
Termin  Termin  
 
 
 
___________________________ 
Justerat, Linn Kihlstrand 
Mötesordförande 



 

 
 
Bilaga 1.  

Verksamhetsberättelse JF-sektionen 14/15 
JF-sektionen är partipolitisk, fackligt och religiöst obunden och har som enda 
underliggande studentförening Juridiska Föreningen (JF). Sektionsstyrelsen 
består av sittande styrelse i JF och JF-sektionens löpande arbete sköts av JF.  
Utöver det löpande arbetet som sköts av JF har JF-sektionen två huvuduppgifter 
att ansvara för; 
Dels så ansvarar vi som sektion, tillsammans med Umeå Studentkår, för 
utbildningsbevakning och mycket fokus från JF-sektionen har legat just på detta 
arbete under verksamhetsåret 14/15. JF-sektionen utsåg, tillsammans med 
SamSek, Kalle Eriksson till nytt studentombud och har tillsammans med honom 
arbetat med utbildningsbevakning och frågor angående studie- och arbetsmiljö. 
Studentombudet har under året även representerat JF-sektionen i olika 
beslutande organ.  
Dels så ansvarar vi som sektion även för mottagning av nya studenter. Arbetet 
med mottagningen har också lagts över på JF som utsåg ett insparksutskott 
bestående av fem generaler, vilka i sin tur ansvarade för utformningen av 
mottagningen. Fokus under mottagningen var att de nya studenterna skulle lära 
känna sina studiekamrater, bekanta sig med universitetet och Umeå som stad.  
 
 
 
 
Umeå 2015-10-28 
Ordförande Linn Kihlstrand  
 



 
 
Bilaga 2.  

Ekonomisk berättelse JF-sektionen 14/15 
 
Bokslut 2014-07-01 - 2015-06-30 
 
RESULTATRÄKNING ÅR 2014/15  BALANSRÄKNING PER 30/6 

2015 
  
Intäkter    TILLGÅNGAR 
 
Verksamhetsbidrag 67 105,00  Bank  6 782,50 
Övriga intäkter 10 000,00 
 
Summa  77 105,00  Summa  6 782,50 
 
Kostnader    EGET KAPITAL 
 
Förseningskostnader 69 760,00  Eget Kapital -- kr 
Bankkostnader 562,50  Årets resultat 6 782,50 
 
Summa  70 322,50  Summa  6 782,50 
 

Årets resultat 6 782,50 
 
 
Umeå 2015-10-28  
Ekonomiansvarig Josefin Johnsson  



 
 

 
Budget JF-sektionen 15/16 

 
 
Intäkter  
Verksamhetsmedel   42 000 kr 
 
Summa intäkter   42 000 kr 
 
Kostnader 
Föreningens andelar i sektionsavgifter 40 000 kr 
Administrativa kostnader  1 000 kr 
Övriga kostnader   1 000 kr 
 
Summa kostnader   42 000 kr 
 
Resultat    0 kr 

 
 
 
 

 


