
 

 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte måndagen den 8 februari 2016 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Linn Kihlstrand. 

 

 

§ 2 Närvaro 

Ordförande Linn Kihlstrand, vice ordförande Ivar Hyllstam, ekonomiansvarig Josefin 

Johnsson, marknadsansvarig Tobias Flodeer, sportmästare Oscar Larsson, chefredaktör de 

Facto Erik Olsson, Ordförande JR Stina Lundgren, Informationsansvarig Lovisa Hassnert. 

 

 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare valdes Linn Kihlstrand och Ivar Hyllstam. 

 

 

§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2016-01-19 och från 2016-01-26 godkänns. Protokoll från 2016-02-02 

bordläggs. 

 

 

§ 6 Info 

Informationsansvarig berättar att vi ska ändra lösenord för JF-mejlen inför nya styrelsen 

tillträdande. Nya styrelsen ska skicka in vilket lösenord personen ifråga vill ha. Detta ska 

göras innan onsdagen den 10/2. Personerna som blir invald till valberedningen ska också höra 

av sig om vilket lösenord hen vill ha.  

 

 



§ 7 Ordförande  
Ordförande informerar om att gamla styrelsen ska skriva under de justerade protokollen som 

finns samlade i pärmen. Gamla styrelsen ska även tömma sina respektive postfack.  

 

Ordförande informerar om årsstämman, samt att engagemangsgåvor ges ut på årsstämman.  

 

§ 8 Ekonomiansvarig 

Ekonomiansvarig berättar att revisorn föreslår ansvarsfrihet för avträdande styrelse, beslut om 

detta tas på årsstämman den 10 februari.  

Ekonomiansvarig meddelar även att förminglet under JD, som arrangerades för de besökande 

universiteten, gick på totalt 487,50 kr. Styrelsen tar beslut på detta. 

 

§ 9 JD 

 

 

§ 10 Marknad  
 

 

§ 11 Studiesociala 

 

Sport 

Sportmästare berättar att summan för släp och bensin för att hämta soffan till JF- rummet gick 

på totalt 436 kr. Styrelsen tar beslut på detta.  

 

Sportmästare tar upp studentsportardagen, och styrelsen kommer överens om att ställa in den 

på grund av att det ska vara dåligt väder. 

 

Klubb 

Invalda klubbmästare berättar att skiftesmiddagen är på fredag den 12 februari klockan 19.30 

på E-puben.  

 

Invald klubbmästaren berättar att EPP:n med star-wars tema är flyttad till klockan 17.00 – 

20.00, istället för 15-17 på grund av att Legal English deltagarna inte kan vara med annars. 

Pris för vinnaren är en DVD box med alla star-wars filmerna, vilket kostar 499 kr. Styrelsen 

tar beslut på detta.  

 

Invald klubbmästare vill även ha 10 hamburgartallrikar på EPP:n vilket kostar totalt 590 kr. 

Styrelsen tar beslut på detta. 

 

Invald klubbmästare berättar om en planerad utomhusvollybollturnering med de andra 

programmen på universitetet, preliminärt datum för evenemanget den 11 maj.  

 

Invald klubbmästare framhåller ett förslag om att arrangera en 25 års bankett, förslagsvis den 

23 april. Detta istället för nollningens avslutande finsittning och den traditionella dam- 

herrsittningen. 

 

§ 12 De Facto  

Chefredaktör på De Facto meddelar att redaktionschefen kommer att bli Oskar Larsson.   

 

§ 13 JR 



 

 

§ 14 Utbildningsansvarig 
 

 

§ 15 Vice ordförande 

 

 

§ 16 Övriga frågor 

Ordförande för JR ger förslag om att ha klädkod på skiftesmiddagen och festen efteråt. Detta 

bestäms till rött och rosa.  

 

§ 17 Mötets avslutande  

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet, 

 

Filippa Alsén, 

Informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Linn Kihlstrand Justerat, Ivar Hyllstam 

Ordförande Vice ordförande 

 

 

 

 

 


