
 

 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 26 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 Anna Holmgren och Jolinn Uhlin.  

 

§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns.  

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll 2016-04-24 från det extra insatta styrelsemötet bordläggs.  

 

§ 6 JD 

Huvudansvarigas representant berättar att arbetet fortgår och att huvudansvariga ska ha ett 

möte med Uniaden på torsdagen den 28 april.  

 

Huvudansvarigas representant berättar vidare att ett möte med institutionen kommer att ske 

för att diskutera budgeten. Ett specifikt budgetmöte med huvudansvariga för JD och styrelsen 

kommer ske framöver.  

 

§ 7 General  

Generalerna meddelar att de har kommit igång med arbetet och presenterar ett förslag på en 

logga som kommer att tryckas på de blivande studenternas T-shirts. Detta är någonting som 

styrelsen tycker är ett bra förslag, och att trycket ser bra ut.  

 



Generalerna har vidare en idé om att ha en brunch under nollningen. Under föregående år 

arrangerade föreningen en brunch för att spendera pengar, då det fanns mycket pengar kvar i 

föreningen när verksamhetsåret löd mot sitt slut. Om kostnaden för brunchen täcks inom 

generalernas budget tycker styrelsen att det låter bra. Generalerna ska kolla vidare på detta.  

 

§ 8 Ordförande 

Ordförande meddelar om helgen i Lund då ordförande tillsammans med utbildningsansvarig 

träffade de andra lärosätena. Ordförande har frågat övriga lärosäten hur deras föreningar har 

hanterat olika temafrågor och vilka problem som har uppstått. Alla juridiska föreningar 

konstaterar inledningsvis att problematiska teman eller teman i gråzonen aldrig ska väljas. 

Detta eftersom det uppstår en onödig risk, ofta mycket extra arbete och framförallt eftersom 

det finns så otroligt många teman att välja mellan. JF Göteborg hade Pocahontas-tema för en 

nollegrupp under sin inspark. Där var det Kåren som bestämde temat men JF fick mycket 

kritik trots proaktivt arbete från JF innan så som uppmaning till hur och vad man kunde klä ut 

sig till för att undvika stereotyper. De har nu blivit noggrannare när de godkänner teman och 

försöker alltid undvika teman som medför vissa risker då de anser att det proaktiva arbetet 

sällan räcker till. JF Uppsala hade ett indiantema som fick mycket kritik. De har nu ett 

specifikt utskott som prövar lämpligheten i alla teman som föreningen ska använda sig av. 

Deras institution är mycket nöjda med detta då tidigare kritik även påverkat institutionen och 

programmet som helhet. JF Lund meddelar att de varit relativt förskonade från problematik 

men de har gjort mycket för att undvika problematiska teman. På senare tid har de haft tex 

Historiskt-tema, sago-tema och legendariska veckan. Dock under förra årets inspark fick de 

genom ett känt instagramkonto någon som kritiserade deras nollning angående sexism vilket 

givetvis var otroligt olyckligt. De fick gå ut med förtydliganden m.m. genom deras kanaler. JF 

i Lund fick alltså stå till svars trots att det inte hade varit ett specifikt tema och trots att det 

kritiserade beteendet hade utförts av ett fåtal individer. JF Stockholm tillsammans med 

ekonomer hade tänkt ha ett kolonialtema. Stockholms tidigare ordförande fick ringa runt till 

alla samarbetspartners och be om ursäkt (det skrevs om det i skoltidningen och då ville 

samarbetspartners hoppa av sitt samarbete med föreningen), styrelsen fick även gå runt i alla 

klasser inklusive institutionen och be om ursäkt. Detta ledde till en dålig bild av JF som tog 

tid att sudda ut! Sammanfattningsvis är deras tips till JF Umeå att aldrig välja problematiska 

teman. Speciellt inte när det redan från start finns riskmoment.  

  

§ 9 Vice ordförande 

Vice ordförande meddelar om att han funderingar kring nästa gästföreläsning, och vilken 

föreläsare som kan tänkas vara aktuell.  

 

Vice ordförande meddelar vidare att arbetet med rättegångstävlingen går bra, och att det i 

dagsläget är 7 av 8 anmälda lag. Anmälningen är öppen fram till fredagen den 29 april. Det 

räcker med att man är med i antingen ELSA eller i JF för att få delta i rättegångstävlingen. 

Angående föreläsningen inför rättegångstävlingen är grundtanken att det enbart är studenter 

som är medlemmar i kåren som kan komma på föreläsningen, och att andra som är 

intresserade är välkomna att söka gäst-medlemskap i kåren.   

 

§ 10 Ekonomiansvarig 

 

 

§ 11 Marknad 



Marknadsansvarig meddelar att arbetet med Stockholmsresan fortgår och att det endast är ett 

fåtal besök kvar som ska bokas. Biljettförsäljningen för resan kommer att vara den 23 maj. 

Vidare information om vad biljettkostnad ska vara kommer längre fram.   

 

Marknadsansvarig meddelar att en försäljning av föregående års JF-väska kommer att ske 

12.00 – 13.00 på måndagen den 2 maj, och att priset för väskan är 20 kronor.   

 

§ 12 Utbildningsansvarig 

 

 

§ 13 Info 

Informationsansvarig meddelar att hemsidan som har strulat de senaste veckorna, fungerar 

igen på så sätt att det nu går att ladda upp filer på hemsidan igen. Styrelsen är även överens 

om att det är en bra idé att bygga upp en ny JF-hemsida, och att detta är någonting som 

juriststudenten Fredrik Carls i termin 6 kommer att hjälpa till med mot en rimlig ersättning. 

Vad föreningen kommer att betala för arbetet är någonting som kommer diskuteras vidare.  

 

§ 14 Studiesociala 

 

Sport 

Sportmästare meddelar att avtalet med Umeå World Cup (UWC) har godkänts av samtliga 

arrangerande föreningar, och att sex föreningar framöver kommer stå som arrangörer för 

turneringen. Avtalet skall revideras och sedan skrivas under innan sommaren. 

 

Sportmästare har pratat med medlemmen som föreslog att ha ”tjejfotboll”, och att detta är 

någonting som kanske kommer att styras upp i framtiden.  

 

Sportmästare meddelar att det föreslagna laserdome-eventet förmodligen kommer att 

inrymmas inom budgeten för sport. Detta betyder att JF kan sponsra lite av 

anmälningsavgiften för deltagarna och kanske även ha ett pris för det vinnande laget/vinnande 

personen. Styrelsen tycker att det låter som ett roligt evenemang och ställer sig positiva till 

initiativet.  

 

Klubb 

Klubbmästare meddelar att på grund av problematik under föregående års fotbollssittning har 

Lokal erbjudit att ge gratis inträde under en utekväll för de personer som deltog på sittningen 

som kompensation. Den bakomliggande problematiken handlade om att Lokal dröjt 

oproportionerligt länge med att servera maten under sittningskvällen.   

 

Klubbmästare meddelar vidare att datumet för tentafesten är på gång att bestämmas, och att 

ett exakt datum kommer inom en snar framtid.  

 

Klubbmästare meddelar vidare att sista EPP:n innan sommarlovet kommer att gå av stapeln 

den 13 maj. Det är även på agendan att ha ett samarbete med HHUS, och att EPP:n således 

arrangeras tillsammans med HHUS. Förslag på tema är att ha ett musik-tema. Kostnader för 

ett eventuellt pris kommer förslagsvis att delas lika mellan JF och HHUS.  

 

Klubbmästare berättar vidare om mötet med Äpplet (folket hus), och att det i nuläget ser ut 

som att Äpplet är ett billigare alternativ än Universum, detta på grund av att man inte behöver 



hyra in ljud och ljus på Äpplet. Klubbmästare meddelar att detta är någonting som ska kollas 

mer ingående på, och att exakta uppgifter kommer framöver.  

 

§ 15 JR 

Ordförande för JR meddelar att den senaste tiden har det inte kommit in några nya ärenden till 

JR men att detta har berott på att det har varit ett fel på JR:s hemsida, och att det således inte 

gått att skicka in några ärenden till rådgivarna. Ordförande för JR har kontaktat Norrlands IT 

som är ansvariga för hemsidan och problemet kommer förhoppningsvis vara löst inom kort.  

 

§ 16 de Facto 

 

 

§ 17 Övriga frågor 

Ekonomiansvarig tar upp frågan om föreningen ska införskaffa en ny skrivare, då den 

nuvarande har strulat under en längre tid. Styrelsen håller med om att en ny skrivare bör 

införskaffas, och ekonomiansvarig tar på sig att kolla på alternativ.   

 

Ordförande tar upp att styrelsen måste bli bättre på att respektera varandra och bli bättre på att 

inte avbryta när någon annan pratar. Övriga styrelseledamöter instämmer om detta.    

 

§ 18 Mötets avslutande  

Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

Vid protokollet, 

 

Filippa Alsén, 

Informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Anna Holmgren Justerat, Jolinn Uhlin 

Marknadsansvarig Sportmästare 

 

 

 

 


