
 

 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 2 februari 2016 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Linn Kihlstrand. 

 

 

§ 2 Närvaro 

Ordförande Linn Kihlstrand, vice ordförande Ivar Hyllstam, ekonomiansvarig Josefin 

Johnsson, utbildningsansvarig Oskar Eriksson, marknadsansvarig Tobias Flodeer, 

sportmästare Oscar Larsson, chefredaktör de Facto Erik Olsson, Ordförande JR Stina 

Lundgren. 

 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare valdes Oskar Eriksson och Stina Lundgren 

 

§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2016-01-19 och från 2016-01-26 bordläggs till nästa veckas möte.  

 

§ 6 Info 

 

 

§ 7 Ordförande  
Ordförande meddelar att nästa vecka ska vi ha styrelsemöte på måndag istället, p.g.a. av att 

det är studentsportardagen på tisdag.  

 

Ordförande informerar vidare att årsstämma är bestämd till onsdagen den 10/2.  

 



Ordförande tar upp kostnaden för JURO-lunchen på juristen dag, totalt för lunchen 1350 kr. 

Kostnad för fika blev 140 kr. Totalt för lunch och fika blev 1490 kr. Styrelsen tar beslut på 

detta. 

 

Ordförande berättar att nya styrelsen inom kort kommer ha tillträde till JF rummet med sina 

respektive universitetskort.  

 

Ordförande meddelar om senaste prefektmöte, och vi kan räkna med bidrag som innan från 

Juridiska institutionen. 

 

§ 8 Ekonomiansvarig 

Ekonomiansvarig meddelar att hon bokat sal till budgetmötet den 2/2 klockan 16.00 – 18.00, 

vilket är S 307.  

 

 

§ 9 JD 

 

 

§ 10 Marknad  
 

 

§ 11 Studiesociala 

 

Sport 

Sportmästaren berättar om studentsportardagen den 9/2. Förslag om att hyra skidor/stavar och 

pjäxor, vilket kostar 150 kr per paket x 4 vilket ger en totalsumma på 800 kr. Därefter ska det 

köpas korv och festis. Styrelsen tar beslut om att hyra skidpaket för totalt 800 kr.  

 

 

Klubb 

Klubbmästaren meddelar att datumet för Snow-wars är fredagen den 4/3. 

 

Klubbmästaren berättar att första EPP:n är bokad torsdagen den 11/2 temat kommer att vara 

starwars, EPP:n hålls mellan klockan 15.00-18.00. Denna EPP kommer till viss del även vara 

marknadsföring för Snow-wars, därav starwars-temat. Sportmästaren återkommer angående 

hamburgartallrikar och pris.    

 

Klubbmästaren lägger fram förslag till styrelsen om att ha skiftesmiddag fredagen den 12/2 på 

e-puben.  

 

 

§ 12 De Facto  

Tillträdande chefredaktör för DeFacto berättar att de har haft ett uppstartningsmöte och att de 

även ska ha ett redaktionsmöte inför första numret av tidningen. 

 

 

§ 13 JR 

Tillträdande ordförande för JR berättar om första välkomstmötet som hölls förra veckan, och 

att15 nya rådgivare har anmält sig.  

 



§ 14 Utbildningsansvarig 

 

§ 15 Vice ordförande 

 

 

§ 16 Övriga frågor 

 

 

§ 17 Mötets avslutande  

 

Vid protokollet, 

 

Filippa Alsén, 

Invald informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Oskar Eriksson Justerat, Stina Lundgren 

Utbildningsansvarig Ordförande JR 

 

 

 


