
 

 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 5 april 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 och ordförande JR Hilda Skogqvist. 

 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare valdes Jolinn Uhlin och Torgny Palm. 

 

§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2016-03-22 godkändes.  

 

§ 6 Info 

 

 

§ 7 Ordförande  
Ordförande berättar att det är bra att ha ett möte nästa vecka för att gå igenom den upprättare 

arbetsordningen för JD och för de invalda generalerna.  

 

Ordförande berättar om den kommande balen i Örebro, som är den 14 maj. 

Utbildningsansvarig  kommer att åka på balen. Någon annan i styrelsen får representera den 

plats som ordförande lämnar då ordförande inte följer med på balen. Detta på grund av att det 

inte är några JURO- eller ordförande möten i Örebro.  

  



 

§ 8 Ekonomiansvarig 

 

 

§ 9 JD 

Ordförande presenterar valberedningens nominering, till JD-ansvariga för Juristens dag 2016. 

Valberedningen, som består av Charlotte Glimstedt Hellquist, Peter Stattin och Tobias 

Flodeer, ger följande förslag:  

1. Oscar Larsson, T4 

2. Cecilia Enmark, T4 

3. Johan Vikström, T4 

 

Styrelsen antar nomineringen och valberedningens förslag väljs i sin helhet.  

 

§ 10 Marknad  
Marknadsansvarig meddelar att de beställda jackorna bör levereras i slutet av april.  

 

Marknadsansvarig berättar även att case-eventet med Mannheimer Swartling blev inställt, 

men förhoppningsvis kommer ett nytt event kunna hållas senare i april.  

 

Marknadsansvarig meddelar att de tilltänkta ryggsäckarna kommer att bli dyrare än vad som 

tänkt, då priset som gavs eventuellt var exklusive moms. Marknadsansvarig ska undersöka 

detta vidare. 

 

§ 11 Studiesociala 

 

Sport 

Sportmästare meddelar att spökbollarna har kommit. Den slutliga kostnaden för detta 

kommer.  

 

Klubb 

Klubbmästare berättar att arbetet med banketten fortgår. Förmodligen kommer den hållas i 

Universum.  

 

 

§ 12 De Facto  

Chefredaktör för De facto kommer inom kort att skicka ut frågor till styrelsen som kommer att 

vara med i nästa utgåva av tidningen. 

 

Chefredaktör för De facto meddelar att det uppkommit önskemål om att inte posta JF-

evenemang eller liknande JF-relaterade saker i klassgruppen, utan enbart i insparksgruppen på 

facebook.  

 

§ 13 JR 

Ordförande för JR berättar att det är case-kväll med Kaiding ikväll, dock är inte platserna 

fyllda, men det är tillräckligt många anmälda för att evenemanget blir av.   

 

§ 14 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig berättar att det måste blir tydligare vad ”Juridiskt forum” innebär och vad 

de har att erbjuda.  



 

§ 15 Vice ordförande 

Vice ordförande vill ha förslag på eventuella gästföreläsare senare i år.  

 

§ 16 Övriga frågor 

 

 

§ 17 Mötets avslutande  

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet, 

 

Filippa Alsén, 

Informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Jolinn Uhlin Justerat, Torgny Palm 

Sportmästare Klubbmästare 

 

 

 

 

 


