
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 20 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, 
marknadsansvarig Tobias Flodeer, klubbmästare Tove Lettevall, sportmästare Oscar Larsson, 
chefredaktör de Facto Erik Olsson, Ordförande JR Stina Lundgren. 
 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes Erik Olsson och Stina Lundgren. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2015-10-13 godkändes. 
 
 
§ 6 Info 
Informationsansvarige meddelar att hon under veckan har haft möte med fotografen Henrik 
Eliasson angående examensdagen i januari. Fotografen kommer att fotografera under 
examensceremonin på dagen och under banketten på kvällen. Arbetet med att fotografera 
samt efterarbetet med fotona kommer att ta max 12h. Den preliminära totalkostnaden för 
fotografen är 3 900 kr inklusive moms. Styrelsen är överens om att anlita Henrik Eliasson att 
fotografera på examensdagen för max 3 900 kr.  



§ 7 Ordförande  
Ordförande meddelar att tiden för medlemsmötet den 3/11 är ändrad från kl. 15.00 till kl. 
15.15.  Ordförande har under veckan bokat sal för medlemsmötet, Hörsal A är nu bokad. 
 
Ordförande meddelar att föreningen har fått ytterligare ett erbjudande om ny lokal. 
Ordförande ska titta på lokalen i veckan.  
 
Ordförande meddelar att valberedningens har påbörjat sitt arbete med att intervjua sökande till 
JF:s styrelse verksamhetsåret 2016. 
 
 
§ 8 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarige meddelar att årsbokslutet för JF-sektionens konto är gjord. Bokslutet har 
lämnats till Sara Lundqvist för granskning.   
 
 
§ 9 JD 
Sara Welin närvarar under mötet som representant för huvudansvariga för JD och meddelar 
att allt är förberett inför gästföreläsningen med Jens Lapidus i morgon. Gärsföreläsningen 
börjar kl. 8.00 i Hörsal A.  
 
Huvudansvariga har under veckan varit i Stockholm på Stockholms juristdagar. Resan var 
mycket givande.  
 
 
§ 10 Marknad  
Marknadsansvarige ska under veckan sätta ett datum för försäljning av de JF-väskor som är 
kvar. Försäljningspriset är 20 kr. Datum för försäljningen kommer. 
 
 
§ 11 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästaren meddelar att han vill köpa in: sportbag till sportmästaren, innebandybollar, 
inomhusfotboll, målvakts utrustning till innebandy. Totalsumman för denna utrustning skulle 
bli max 2000 kr. Styrelsen tar beslut på att betala detta. Slutsumma för inköpen meddelas på 
nästa veckas styrelsemöte.  
 
Klubb 
Klubbmästaren meddelar att E-puben nu är bokad för efterspök efter spökbollsturneringen 
fredagen den13/11. Temat för eventet på E-puben är skräck. Eventet är för medlemmar i JF 
och HHUS.  
 
Dagen efter spökbollsturneringen och eventet efterspök, lördagen den 14/11 kl. 11.00 - 14.00 
är en brunch preliminärt inbokad på E-puben. Klubbmästaren väntar på svar från E-puben. 
 
Klubbmästaren meddelar även att E-puben är bokad tisdagen den 3/11 kl. 18.00 - 20.00 för 
mingel för nyinvald och sittande styrelse.  
 



På fredag är det dags för terminens andra EPP, denna gång i samarbete med advokatbyrån 
Kaiding. Klubbmästaren föreslår att JF ska bjuda de 10 första besökarna på hamburgertallrik. 
Styrelsen tar beslut på att betala hamburgertallrikar för 590 kr.  
 
Klubbmästaren meddelar att en FIFA-turnering är preliminärbokad den 2/12 för JF:s 
medlemmar. E-puben ska bokas under veckan.  
 
Klubbmästaren lyfter frågan om att köpa in fler biobiljetter. Styrelsen ska tänka tills nästa 
vecks styrelsemöte. Biobiljetter lottas ut till medlemmar på JF:s event samt delas ut som 
engagemangsgåvor, 
 
 
§ 12 De Facto  
 
 
§ 13 JR 
Ordförande för JR meddelar att flyers med information om JR ska delas ut i MVG-gallerian 
nu på lördag, 24/10 mellan kl. 11 och 13. 
 
 
§ 14 Utbildningsansvarig 
 
 
§ 15 Vice ordförande 
Vice ordförande meddelar att Dragonskolans programråd som han och marknadsansvarige 
skulle delta i är inställt  
 
 
§ 16 Övriga frågor 
 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
Vid protokollet, 
 
Lovisa Hassnert, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Erik Olsson Justerat, Stina Lundgren 



Chefredaktör De Facto  Ordförande JR 


