
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 27 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, marknadsansvarig Tobias Flodeer, 
klubbmästare Tove Lettevall, chefredaktör de Facto Erik Ohlsson, Ordförande JR Stina 
Lundgren. 
 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes Ivar Hyllstam och Linn Kihlstrand. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2015-09-02 bordläggs.  
 
 
§ 6 Info 
Informationsansvarige meddelar att intresseanmälningarna till examensdagen börjar komma 
in, även om långt ifrån alla intresseanmälningar har inkommit. Sista dagen för att skicka sin 
intresseanmälan är den 1/11.  
 



Informationsansvarige meddelar även att hon ännu inte har fått svar från City Print än 
angående beställningen av kuverten med JF:s logga på. Hon ska försöka få kontakt med dem i 
veckan.  
 
 
§ 7 Ordförande  
Ordförande meddelar att JF har fått ett nytt erbjudande om att byta lokal. Styrelsen har varit 
och tittat på den och är överens om att storleken och läget är bättre än den nuvarande 
föreningslokalen. Den nya lokalen har en hyresavgift, vilken kommet betalas av Samfack. 
Styrelsen tar beslut på att byta föreningslokal till s106.  
 
Ordförande meddelar att P3 Nyheter har kontaktat och vill intervjua en student som läser 
termin 1 angående de nyinförda digitala tentorna. Intervjun kommer att sändas nästa vecka.  
 
Ordförande var på prefektmöte igår.   
 
Ordförande meddelar att valberedningen är klar med sitt arbete med att nominera studenter till 
JF:s styrelse. Nomineringarna presenteras idag. 
 
Ordförande meddelar att vi under veckan har mottagit balinbjudningar från Stockholm och 
Göteborgs styrelse.  
 
 
§ 8 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarige meddelar att vi måste välja en ny revisor till JF-sektionen på 
medlemsmötet tisdagen, den 3/11, nästa vecka. Ekonomiansvarige har haft kontakt med en 
ekonomstudent i HHUS konsultgrupp som ska hjälpa JF att hitta en lämplig person som kan 
bli vår nya revisor. 
 
Ekonomiansvarige meddelar att det tidigare år har varit problem med att få både intäkter och 
kostnader på samma år för JD samt examensdagen. I år ska vi därför se till att intäkterna och 
kostnaderna hamnar på samma år genom att sätta ett första datum för betalning och ett sista 
datum för betalning. 
 
Ekonomiansvarige meddelar att det på årets bokslut för JF-sektionen ser ut som att vi har fått 
för mycket verksamhetsbidrag i år. Det har vi inte utan detta är endast på grund av ett problem 
föregående år. En bilaga med en förklaring ska skickas tillsammans med bokslutet till kåren 
för att undvika missförstånd.  
 
 
§ 9 JD 
 
 
 
§ 10 Marknad  
Marknadsansvarige meddelar att han ska träffa advokatbyrån Kaiding i morgon, 28/10, 
kl.15.00 för att omförhandla samarbetsavtal.  
 



Marknadsansvarige har under veckan bestämt ett datum då försäljning av JF-väskan kommer 
att ske: onsdag, den 4/11, nästa vecka kl. 12.00. Försäljningen kommer att ske i JF-rummet, 
JF:s föreningslokal.  
 
 
§ 11 Studiesociala 
 
Sport 
Förra veckan tog styrelsen beslut på att sportmästaren fick köpa in sportutrustning till ett pris 
av 2000 kr. Utgiften för inköp av utrustningen uppgick till 2036 kr. Styrelsen tar ett nytt 
beslut på att betala denna summa.  
 
Klubb 
Klubbmästaren meddelar att E-puben är bokad för brunch den 14/11 kl. 11-14.  
 
E-puben är även bokad för FIFA-turnering den 3/12 kl. 17-23.  
 
Klubbmästaren lyfter frågan om JF ska bjuda på förfriskningar under minglet för sittande 
styrelse och nyinvald styrelse, den 3/11, på E-puben. Styrelsen är överens om att det är 
trevligt samt utgör en tradition. Klubbmästaren ska ta reda på hur mycket den totala kostnaden 
för detta skulle bli.  
 
 
§ 12 De Facto  
 
 
 
§ 13 JR 
 
 
 
§ 14 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarige ska besöka tentan på torsdag, den 29/10, för att se hur de digitala 
tentorna fungerar.  
 
JF ska dela ut det pedagogiska priset. Frågan har tidigare lyfts om att ändra hur röstningen går 
till när en vinnare av det pedagogiska priset utses. Styrelsen har ännu inte kommit fram till 
hur röstningen ska gå till i år.  
 
 
§ 15 Vice ordförande 
 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 



 
 
 
Vid protokollet, 
 
Lovisa Hassnert, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Ivar Hyllstam Justerat, Linn Kihlstrand 
Vice ordförande Ordförande 
 
 


