
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 15 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 Tove Lettevall och Erik Olsson. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2015-12-01 och 2015-12-08 godkändes.  
 
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig meddelar att hon under veckan har haft kontakt med Star Audio för att 
boka scen och ljus till examensbanketten. Hon väntar på svar på mailen.  
 
Informationsansvarig berättar att en DJ kommer att spela efter coverbandet på 
examensbanketten. DJ kommer vara ekonomstudenten Taymaz Tahmasebi Aria. Som 
ersättning för arbetet vill Taymaz äta av bankettmaten på Universum. Styrelsen tar beslut på 



att betala mat till Taymaz för 560 kr. DJ utrustning kommer att bokas från Star Audio under 
veckan.  
 
 
§ 7 Ordförande  
Ordförande meddelar att hon ska på årets sista prefektmötet på fredag, den 18/12.  
 
Engagemangsgåvor, är beställda, i enlighet med beslutet från styrelsemötet den 1/12, men har 
inte levererats.  
 
 
§ 8 Ekonomiansvarig 
 
 
 
§ 9 JD 
Huvudansvariga för JD närvarar på mötet och berättar att de under veckan har fått ytterligare 
en ny utställare till mässan i januari vilket leder till fler intäkter.  
 
Ekonomiansvarig meddelar att hon har mottagit en faktura för lokalen Fabriken som hyrts till 
bankettefterfesten den 21/1.  Fakturan uppgick till ett högre belopp än vad styrelsen tidigare 
beslutat att betala. Styrelsen tar därför ett nytt beslut på att betala 11 300 kr istället 10 300 kr. 
Ändringen av kostnaden för hyran beror på att det tidigare priset inte inkluderade momsen.  
 
 
§ 10 Marknad  
Marknadsansvarig meddelar att beställningen är gjord enligt beslutet från styrelsemötet 8/12. 
 
Marknadsansvarig berättar om att arbetet med JF-väskan har påbörjats.  
 
§ 11 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästaren meddelar att kåren slutit avtal med Toughest och JF:s medlemmar får ta del av 
erbjudande och kommer ha ett tält på tävlingen.  
 
Sportmästaren berättar om årets julavslutning. Juriststudenterna möter ekonomstudenterna 
och läkarna i innebandy imorgon, 16/12, i Landstingshallen. Efter årsskiftet kommer 
fotbollsträningar att hållas i Landstingshallen för att träna inför fotbollsturneringen.  
 
Klubb 
Klubbmästaren meddelar att en ny jurist-KC har valts under veckan. Ny KC är Gustav 
Lindgren som läser termin 1, han närvarar på mötet och presenterar sig själv för styrelsen. 
 
Klubbmästaren meddelar att plats för tentafesten i januari måste bokas. Under veckan har hon 
varit i kontakt med Lokal. För 5000 kr får JF:s medlemmar företräde i kön och gratis inträde 
ensamrätt till nattklubbsdelen mellan kl. 21 och 22. Ändringen jämfört med föregående år är 
pga. tentafesten nu är en fredag och det är insparksvecka. Styrelsen är överens om att boka 
Lokal för tentafesten för 5000 kr.  
 



Klubbmästaren meddelar att nytt beslut behöver tas på att betala hamburgertallrikarna som JF 
bjöd medlemmarna på under förra veckans EPP. Istället för 10 hamburgertallrikar bjöd JF på 
30 hamburgertallrikar á 59 kr. Styrelsen tar beslut på att betala 30 hamburgertallrikar för totalt 
1770 kr. Fakturan från E-puben kommer detta verksamhetsår.  
 
 
§ 12 De Facto  
Chefredaktör De Facto berättar om arbetet med tidningen. Numret skickas på tryck under 
morgondagen.  
 
 
§ 13 JR 
Ordförande för JR meddelar att rådgivningsgruppen hade avslutning förra torsdagen. 
Ordförande för JR lottade ut 3 biobiljetter á 85 kr till de medlemmar i rådgivningsgruppen 
som närvarade på avslutningen. JR har under terminen löst 37 ärenden, vilket är en förbättring 
från förra verksamhetsåret.  
 
Ordförande för JR för fram ett förslag om att börja med intresseanmälningar för viceposten 
för JR. Styrelsen ska fundera på förslaget. 
 
 
§ 14 Utbildningsansvarig 
 
 
 
§ 15 Vice ordförande 
Vice ordförande berättar att arbetet med rättegångstävlingen som ska anordnas i samarbete 
med ELSA fortsätter.  
 
 
§ 16 Övriga frågor 
 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Lovisa Hassnert, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Tove Lettevall Justerat, Erik Olsson 
Klubbmästare Chefredaktör De Facto 
 



 


