
 

 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 1 mars 2016 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Hanna Lundkvist. 

 

§ 2 Närvaro 

Ordförande Hanna Lundkvist, vice ordförande Tim Prellwitz, informationsansvarig Filippa 

Alsén, ekonomiansvarig Emelie Carlsson, utbildningsansvarig Siran Alkhamisi, 

marknadsansvarig Anna Holmgren, klubbmästare Torgny Palm, sportmästare Jolinn Uhlin, 

chefredaktör de Facto Andreas Ferelius, Ordförande JR Hilda Skogqvist. 

 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare valdes Torgny Palm och Andreas Ferelius. 

 

§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2016-02-26 bordläggs till nästa vecka. 

 

§ 6 Info 

Informationsansvarig vill beställa nya patroner till skrivaren, färgerna som ska beställas är 

gul, blå och röd. Kostnaderna för dessa styck är 385 kr. Detta blir totalt med moms 1204 kr. 

Styrelsen tar beslut på detta.  

 

§ 7 Ordförande 

Ordförande meddelar att utlysningen av huvudansvariga till JD kommer till veckan, och att 

folk därefter kan börja söka posterna.  

 

Ordförande berättar även om ett förslag om att upprätta en jämställdhetspolicy i föreningen, 

vilket styrelsen håller med om. Mer information om detta kommer.  

 



Ordförande meddelar vidare om det sista prefektmötet i veckan med Görel. Görel höll med, 

och stod bakom vårt beslut om att ändra återsparkens tema till ”Disney”.  

 

§ 8 Ekonomiansvarig 

 

 

§ 9 JD 

 

 

§ 10 Marknad  
Marknadsansvarig har köpt frimärken, diskhandskar och sax för 538,90 kr. Styrelsen tar 

beslut på detta. 

 

Marknadsansvarig berättar att väskan som marknadsansvarig arbetar med rabatterat med 30% 

eftersom Kaiding har ett samarbete med företaget som framställer väskan.    

 

Marknadsansvarig berättar även att vi kan få in en till sponsor till väskan, med info om detta 

kommer.   

 

§ 11 Studiesociala 

 

Sport 

Sportmästare ger förslag om att köpa in skumgummibollar för att kunna köra spökboll i 

landstingshallen, då intresset för fotboll inte är så stort nu. Kostanden för 12 stycken bollar är 

1000 kr exklusive frakt. Styrelsen tar beslut på detta.  

 

Sportmästaren berättar att intresset för Snow Wars är stort i år, och att många lag är anmälda. 

Detta betyder att fler från styrelsen, och kanske övriga medlemmar, får hjälpa till under 

fredagens evenemang.  

 

Klubb 

Klubbmästare meddelar att nästkommande EPP är bokad till den 18/3 och kommer ha temat 

”Vem vet mest”.  

 

Klubbmästare informerar vidare att det har visats stort intresse från studiesociala att arrangera 

årets 25-års bankett. Vilka som kommer vara i bankettgruppen och arrangera eventet har 

klubbmästare förslag om.  

 

§ 12 De Facto  

Chefredaktör för De facto meddelar att arbetet med första numret fortlöper. Temat för nästa 

nummer kommer vara ”migration”. Uppmuntrar även styrelsen att höra sig för i klasserna för 

skribenter till tidningen, speciellt tjejer.  

 

§ 13 JR 

Ordförande för JR berättar den roliga nyheten att JR ska skriva på ett samarbetsavtal med 

Umeå studentkår på torsdag den 3/3. Samarbetet innebär att JR kommer granska avtal som 

Umeå Studentkår har. 

 

§ 14 Utbildningsansvarig 



Utbildningsansvarig tar upp frågan om ”bokbytarsida” på hemsidan och meddelar att hon haft 

kontakt med det ansvariga företaget för JF-sidan och att det inte kommer vara ett alternativ att 

ha en sådan ”bokbytar”-sida på hemsidan eftersom det är för dyrt. Dock kan det vara ett 

alternativ att göra en egen hemsida, som länkas till från JF:s hemsida. Mer information om 

detta kommer. 

 

Utbildningsansvarig frågar även styrelsen hur vi ska ställa oss till JURO:s yttrande om det 

blivande juristprogrammet i Karlstad. Detta diskuteras men inget konkret bestäms.   

 

§ 15 Vice ordförande 

Vice ordförande berättar om gästföreläsningen den 15/3 med Mikael Ribbenvik från 

migrationsverket. Vice ordförande meddelar att han har bokat affärslunch med Mikael 

Ribbenvik. Förslag om att chefredaktör för De facto ska delta på lunchen för att kunna göra en 

intervju med gästföreläsaren. Beslut om en eventuell talargåva tas senare.   

 

Vice ordförande meddelar om det kommande rättegångsspelet, vilket JF har i samarbete med 

ELSA. Tingsrätten är bokad och även priset är bestämt vilket är en praktikplats på Ignes 

advokatbyrå. Styrelsen diskuterar även att JF kommer hjälpa till med ELSA:s kostnader för 

upptryckning av affischer och fika till evenemanget. 

 

§ 16 Övriga frågor 

 

 

§ 17 Mötets avslutande  

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet, 

 

Filippa Alsén, 

Informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Torgny Palm Justerat, Andreas Ferelius 

Klubbmästare Chefredaktör De Dacto 

 

 

 


