
 

 

 
 

Juridiska föreningens extra insatta styrelsemöte måndagen den 25 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, marknadsansvarig Anna Holmgren, klubbmästare 

Torgny Palm, sportmästare Jolinn Uhlin, och ordförande JR Hilda Skogqvist. 

 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare väljs Tim Prellwitz och Emelie Carlsson.  

 

§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns.  

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll.  

 

 

§ 6 JD 

 

 

§ 7 General  

Styrelsen har kallat till ett extrainsatt möte för att diskutera insparkens tema, detta på grund av 

att det framförts behov från styrelsemedlemmar om att diskutera temat ytterligare en gång, att 

diskutera om styrelsen ska stå fast vid beslutet eller om en ny omröstning krävs. Frågorna som 

styrelsen ska ta i beaktande är följande: 

1. Ska en omröstning av temat ske, d.v.s. att göra en ny röstning huruvida styrelsen 

tidigare beslut ska revideras eller inte.  

2. Om styrelsen röstar för att en omröstning ska genomföras blir således nästa steg att 

göra en ny omröstning i styrelsen, om vi ska stå fast vid styrelsens beslut att godta 

generalernas föreslagna ”EU-tema”, eller inte.  



 

Det framkommer kritik från styrelsen och från generalerna att arbetssättet och ronderna kring 

temat inte är godtagbart, detta kommer styrelsen ta med sig och även arbeta med konkreta 

förslag hur arbetet fortlöpande kommer att ske. Generalerna menar att de inte kan lita på 

styrelsens beslut, och således inte kan börja sitt arbete. Dock är det av stor vikt att alla 

styrelseledamöter får utrycka sin ståndpunkt i frågan, vilket av olika orsaker, däribland 

tidsbrist och pressade situationer på mötena, inte har fått ta ställning och kunnat uttrycka sin 

ståndpunkt tidigare.    

 

Efter en omröstning med de styrelsemedlemmar som närvarar vid mötet, kom majoriteten 

fram till att stå fast vid styrelsens beslut att stå bakom och godkänna ”EU-temat”. Av de som 

närvarade och således röstade var ordförande, ordförande för JR och informationsansvarig 

skiljaktiga till beslutet, även utbildningsansvarig är skiljaktig till beslutet även om 

utbildningsansvarig inte var närvarande på mötet, och således inte kunde rösta.  

 

Generalernas plädering 

Vi i insparksutskottet är införstådda med de risker som EU-temat medför och kritiken som har 

inkommit från medlemmar är berättigad och kan inte ignoreras. Vi anser att vi har gjort en, så 

gott vi kunnat, heltäckande riskanalys där vi alla förutsett de risker som kritiken grundar sig i. 

Med detta anser inte insparksutskottet att kritiken överhuvudtaget var ny och kan därför inte 

heller anses utgöra nya omständigheter för att revidera beslutet om ett EU-tema. Vi har också 

förståelse för de tveksamheter som råder eftersom kårmedlemmarna inte har fått ta del av det 

förebyggande arbete vi har gjort. EU-temat anser vi bidrar till en flerdimensionell inspark 

med flera möjligheter eftersom insparken är till för blivande jurister som kommer att studera 

EU-rätt och hur EU-samarbetet fungerar. Vi tycker att temat skapar en röd tråd genom hela 

nollningen och därmed förhöjer nöjet samt ger en förbättrad helhetsupplevelse av 

juristprogrammet. För att bemöta den kritik som har inkommit så vill vi trycka på att vårt 

fokus kommer ligga på de gränsöverskridande moment som EU-samarbetet innebär. Vi är 

medvetna om Europas situation idag och därför kommer vi att lägga all fokus på den positiva 

integration som EU:s verksamhet samt annat samröre mellan länderna bidrar till. 

 

 

§ 8 Ordförande 

 

  

§ 9 Vice ordförande 

 

§ 10 Ekonomiansvarig 

 

 

§ 11 Marknad 

 

 

§ 12 Utbildningsansvarig 

 

 

§ 13 Info 

 

 

§ 14 Studiesociala 



 

Sport 

 

Klubb 

 

 

§ 15 JR 

 

 

§ 16 de Facto 

 

 

§ 17 Övriga frågor 

 

 

§ 18 Mötets avslutande  

Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

Vid protokollet, 

 

Filippa Alsén, 

Informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Tim Prellwitz Justerat, Emelie Carlsson 

Vice ordförande  Ekonomiansvarig  

 

 

 

 

 


