
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 8 december 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 Oscar Larsson och Josefin Johnsson. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2015-11-01 bordläggs till nästa möte. 
 
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig meddelar att examensdiplom till studenterna som läser termin 9 ska 
skickas på tryck idag.  
 
 
§ 7 Ordförande  



Ordförande meddelar att två studenter har visat intresse för att skriva kårens remissvar på DS 
2015:49 - Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte  
 
Ordförande påminner styrelsemedlemmarna om att skriva och lämna sitt testamente till 
tillträdande styrelse. Styrelsemedlemmarna ska följa en mall så att de blir enhetliga och lätta 
att följa.  
 
 
§ 8 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig meddelat att det idag kl. 16.00 är budgetmöte i sal s303.  
 
Ekonomiansvarig meddelar att JF måste betala arbetsgivaravgifter på arvode som betalades 
till gästföreläsaren Oisin Cantwell. Styrelsen tar beslut på att betala arbetsavgifter på 1 500 kr.  
 
 
§ 9 JD 
Huvudansvariga till JD närvarar under mötet och meddelar att det på fredag är dags för EPP 
med JD. Temat är Astrid Lindgren.  
 
Huvudansvariga meddelar även att anmälan till JD-banketten för de som har förtur ska ske 
innan söndag. Studenterna som läser termin 9, huvudansvariga för JD, JD:s arbetsgrupp och 
JF:s styrelse har förtur.  
 
Röstningen till Pedagogiska priset har börjat och avslutas i morgon, 9/12, kl. 23.59.  
 
Huvudansvariga meddelar att JD:s hemliga gästföreläsare kommer att släppas en i taget under 
veckan.  
 
 
§ 10 Marknad  
Marknadsansvarige lägger fram till förslag om att beställa marknadsföringsprodukter.  
500 st. pennor för 4 518 kr inklusive moms. 
300 st. vattenflaskor för 7 731 kr inklusive moms. 
180 st. muggar för 6 386 kr inklusive moms.  
Totalt kostar förslaget 18 635 kr inklusive moms. Styrelsen tar beslut på att betala.  
 
§ 11 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästaren berättar om innebandymatchen förra veckan då juristerna mötte läkarna. 
Juristerna vann med 6-1.  
 
Sportmästaren berättar om fotbollsturneringen i februari. 13 program kommer att delta i 
turneringen. Turneringen är den 19-20 februari. Turneringen kommer att avslutas med en 
sittning.  
 
Sportmästaren och tillträdande sportmästare berättar att två studenter ska ansvara för 
Landstingshallen nästa verksamhetsår. Anledningen till detta är för att utveckla 
sportmästarposten ännu mer.  De studenter som har valts är Herman och Lars i T1.  
 



 
Klubb 
Klubbmästaren meddelar att priset till FIFA-turneringen, en fredagsmyspåse, kostade 409 kr.  
 
Klubbmästaren berättar om eventet Adventsmys med JF i söndags. Julfikat som JF bjöd 
medlemmarna på kostade 1 713 kr. Styrelsen tar beslut på att betala detta.  
 
På fredag är det EPP med JD. Klubbmästaren föreslår att JF ska bjuda de 10 första 
medlemmarna på hamburgertallrik á 59 kr. Totalt 590 kr. Styrelsen tar beslut på att betala 
detta.  
 
Klubbmästaren meddelar att inför fotbollsturneringen har ett avtal skrivits mellan 
föreningarna, i avtalet framgår att föreningarna ska betala lika stor del av kostnaden för 
fotbollssittningen.  
 
 
§ 12 De Facto  
Chefredaktör för De Facto berättar om arbetet med sista numret av tidningen. 
 
 
§ 13 JR 
 
 
 
§ 14 Utbildningsansvarig 
 
 
 
§ 15 Vice ordförande 
Vice ordförande behöver ett beslut på att betala transport för gästföreläsaren Oisin Cantwell. 
Totalt kostade flyget 1 377 kr. Transport till och från flyg kostade 530 kr. Styrelsen tar beslut 
på att betala 1 907 kr för transport.  
 
Vice ordförande behöver även beslut på att betala smörgåsar och fika som JF bjöd 
medlemmarna på under gästföreläsningen med Cantwell. Totalt kostade maten 3 240 kr. 
Styrelsen tar beslut på att betala detta.  
 
 
§ 16 Övriga frågor 
Stina Lundgren och Emelie Olovsson är tillsatta som ansvariga för SJM 2016.  
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Lovisa Hassnert, 



Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Oscar Larsson Justerat, Josefin Johnsson 
Sportmästare Ekonomi 
 
 


