
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 6 oktober 2015 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Linn Kihlstrand. 
 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Linn Kihlstrand, vice ordförande Ivar Hyllstam, informationsansvarig Lovisa 
Hassnert, ekonomiansvarig Josefin Johnsson, utbildningsansvarig Oskar Eriksson, 
sportmästare Oscar Larsson, chefredaktör de Facto Erik Ohlsson, Ordförande JR Stina 
Lundgren. 
 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes Josefin Johnsson och Oscar Larsson. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2015-09-29 godkändes. 
 
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig föreslår att en fotograf ska anlitas för att fotografera på 
examensmiddagen i januari. Styrelsen är överens om att detta är en bra idé. 
Informationsansvarig presenterar en offert från en fotograf i Umeå för att få ett förslag på vad 
det skulle kunna kosta. Totalt skulle det kosta 4900 kr att anlita honom. Informationsansvarig 
ska se över vilka andra alternativ som finns till nästa veckas möte.  



Informationsansvarig meddelar att förslag på meny har skickats från Universum. Detta förslag 
kommer att skickas till intresserade styrelsemedlemmar.  
 
Informationsansvarig påminner styrelsen att skriva under justerade protokoll i pärmen.  
 
 
§ 7 Ordförande  
Ordförande meddelar att kostnaden för transporten till balen i Uppsala nu är uträknad. Den 
totala summan för transport för ordförande och utbildningsansvarig blev 2 232 kr. Styrelsen 
tar beslut på att betala denna summa.  
 
Ordförande meddelar att tackpresent till generalerna delades ut på finsittningen i lördags. 
Generalerna fick varsin bok.  
 
Ordförande meddelar att arbetet med ett eventuellt event för JF:s styrelse och HHUS styrelse 
fortsätter.  
 
 
§ 8 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig meddelar att hon hade ett möte med HHUS förra veckan och att samarbetet 
nu har resulterat i att JF har fått en kontaktperson som styrelsen kan vända sig till med frågor 
angående ekonomi och bokföring.  
 
Ekonomiansvarig meddelar att JF har fått en revisor för sektionen. Sara Lundqvist.  
 
Ekonomiansvarig meddelar att hon funnit ett flera år gammalt tillgodokvitto på Plantagen. 
Tillgodokvittot var på 2995 kr. Informationsansvarig tar på sig att se över om det fortfarande 
är gällande och hur det kan användas.  
 
 
§ 9 JD 
Huvudansvariga för JD närvarade på mötet och meddelade att inbjudningarna och 
utställningsavtal kommer att skickas i veckan till årets utställare.  
 
 
§ 10 Marknad  
 
 
§ 11 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästaren meddelar en spökbollsturnering inom juristprogrammet är planerad. IKSU:s 
hall Helsingfors är bokad fredagen den 13/11. Efter turneringen kommer det att hållas ett 
event/efterfest. E-puben är bokad för detta event. Mer information om turneringen kommer. 
 
Sportmästaren lyfter frågan om att även anordna en brunch dagen efter spökbollsturneringen, 
lördagen den 14/11. Styrelsen anser att detta är ett roligt event och att sportmästaren ska 
undersöka möjligheten att genomföra det.  
 



Sportmästaren berättar om arbetet med att anordna fotbollsmatcher mellan studenter från 
juristprogrammet, läkarprogrammet och IE. Matcherna kommer att äga rum vecka 43. Mer 
info om turneringen kommer.  
 
 
Klubb 
Klubbmästaren, genom sportmästaren, lyfter frågan om JF vill vara med och marknadsföra e-
pubens halloweenevent ”I’m orange”. Styrelsen är överens om att vi ska marknadsföra eventet 
via Facebook.  
 
 
§ 12 De Facto  
Chefredaktör för De Facto meddelar att arbetet med tidningen fortsätter och att deadline är nu 
på fredag, 9/10.  
 
 
§ 13 JR 
Ordförande för JR berättar om arbetet med lunchföreläsningen med Brottsoffermyndigheten 
fortsätter. Sal för lunchföreläsningen ska bokas i vecka.  
 
Ordförande för JR meddelar att max antal platser på föreläsningen kommer att vara 50 st.  
 
 
§ 14 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig meddelar att arbetet med att återinföra kursen rättsmedicin för jurister 
fortsätter.  
 
 
§ 15 Vice ordförande 
 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
Ordförande för Elsa Umeå, Johan Vikström, närvarar på mötet och lyfter fram en idé om att 
arrangera en rättegångstävling för universitetets juriststudenter. Tävlingen skulle arrangeras 
av Elsa och JF tillsammans. Tävlingen skulle hållas på lokal nivå med humanjuridisk 
inriktning. Styrelsen är överens om att det är ett roligt och lärorikt event för JF:s medlemmar 
och att styrelsen är intresserad av att se över möjligheterna av att genomföra en sådan 
rättegångstävling.  
 
Sista ansökningsdag för att söka till JF:s styrelse är fredagen den 16/10. Ordförande föreslår 
att styrelsen ska stå i hörsalsrundan mellan 12.00 -13.00 på onsdag den 14/10 och svara på 
eventuella frågor om de olika styrelseposterna. Styrelsen är överens om att det är en bra idé 
och att datum samt tid passar bra. Ordförande för JR tar på sig att boka hörsalsrundan.  
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 



 
Vid protokollet, 
 
Lovisa Hassnert, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Josefin Johnsson Justerat, Oscar Larsson 
Ekonomiansvarig Sportmästare 
 
 


