
 

 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 8 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 och ordförande JR Hilda Skogqvist. 

 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare valdes Hilda Skogqvist och Siran Alkhamisi.  

 

 

§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2016-02-23 godkändes. Protokoll från 2016-03-01 bordlades.  

 

 

§ 6 Info 

Informationsansvarig vill köpa två nya bläckpatroner till skrivaren, de kostar 385 kr styck. 

Detta skulle bli en totalkostnad på 819 kr (385 x 2 + frakt). Styrelsen tar beslut på detta. 

 

Informationsansvarig presenterar Marcel som går i T6 som är med på mötet för att berätta om 

sin idé och sitt arbete med att göra ett kompendium med lagarna för termin 6. Styrelsen tycker 

att det är en bra idé, och Marcel ska kolla vidare på vad detta kommer att kosta innan vidare 

beslut tas. 



 

 

§ 7 Ordförande  
Ordförande berättar att de kommande ”instagrampresentationerna” börjar idag och fortlöper 

varje tisdag och torsdag tills alla i styrelsen har presenterat sig på Instagram.  

 

 

§ 8 Ekonomiansvarig 

Ekonomiansvarig redogör för budgeten, och uppmanar styrelsen att ha löpande koll på sin 

budgetpost, så att dessa hålls.  

 

§ 9 JD 
Representant för valberedningen för JD, Charlotte Glimstedh Hellquist deltog på mötet för att 

informera styrelsen om att arbetet fortlöper och att 15/3 är sista dagen att ansöka för att bli 

huvudansvarig för JD.  Valberedningen kommer att utse 3 stycken huvudansvariga.  

 

Representant för valberedningen för generalerna, Karolina Anderzon, deltog på mötet av samma 

anledning som Charlotte, och meddelade om valberedningens förberedelser. Sista anmälningsdatumet 

för att bli general är 10/3. Karolina lyfte även de frågor som valberedningen kommer ställa vid sina 

kommande intervjuer.  
  

Ordförande lyfter att en arbetsordning för valberedningen kommer att göras.  

 

§ 10 Marknad  
Marknadsansvarige har ett förslag, efter ett samtal med Lindahl, att vara tydligare med att 

marknadsföra våra samarbetspartners. Förslag om att göra detta på Facebooksidan men också 

lägga ut deras loggor under ”näringsliv” på hemsidan. Informationsansvarig ska kolla vidare 

hur detta är möjligt att genomföra på hemsidan.  

 

§ 11 Studiesociala 

 

 

Sport 

Sportmästare berättar att hon kollat vidare på inköp av bollar, och har hittat billigare alternativ 

än som lades fram föregående vecka.  

 

Sportmästare berättar även om ett förslag om att Juridiska föreningen tillsammans med sex 

andra program, de som arrangerar fotbollsturneringen, ska bilda ett enkelt bolag tillsammans 

för att effektivisera och förenkla arbetet med fotbollsturneringen. Detta är ingenting som 

styrelsen kan besluta om än, utan styrelsen får besluta och diskutera detta mer på 

nästkommande möte.  

 

 

Klubb 

Klubbmästare berättar att Snow-wars gick strålande.  

 

Klubbmästare berättar vidare om nästkommande EPP vilket går av stapeln fredagen den 18/3, 

och att han kommer gå ut med eventet i veckan.  

 

 

 



 

§ 12 De Facto  

Chefredaktör för De Facto meddelar att han har fått in förfrågningar om vad det kostar att 

annonsera i tidningen, och har besvarat frågan att det kostar 5000 kr för att annonsera i 

tidningen per sida.  

 

§ 13 JR 

Ordförande för JF meddelar att avtalet med kåren är klart. Ordförande för JR berättar vidare 

att hon har bokat en case-kväll med Kaiding 5/4 som rådgivarna har företräde till. 

 

§ 14 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig berättar om sina tankar om att utveckla JF:s hemsida genom att ha en flik 

där man som medlem kan läsa mer om vilka möjligheter man har till exempelvis 

utlandsstudier. Utbildningsansvarige ska kolla vidare på detta.  

 

§ 15 Vice ordförande 

Vice ordförande meddelar att det är dags för årets första gästföreläsare på tisdag, den 15/3. 

Styrelsen delegerar uppgiften att baka inför föreläsningen på några av 

styrelserepresentanterna. Migrationsverket kommer att betala resan för Mikael Ribbenvik 

vilket ger JF extra pengar att lägga på det kommande rättegångsspelet istället, som vi har i 

samarbete med ELSA. Det kommer även att vara ett lotteri under gästföreläsningen då 

vinnaren får en svart lagbok. Sportmästare tar på sig ansvaret att införskaffa lotteriring. Det 

diskuteras även att ge ut en JF ”goodiebag” till de första medlemmarna som kommer till 

gästföreläsningen, förslagsvis en JF-tygpåse och en JF-mugg. Det kommer att kosta 675 

kronor för affärslunchen med Mikael Ribbenvik, Vice ordförande och chefredaktör för De 

Facto. Styrelsen tar beslut på detta.   

 

 

§ 16 Övriga frågor 

 

 

§ 17 Mötets avslutande  

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet, 

 

Filippa Alsén, 

Informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Hilda Skogqvist Justerat, Siran Alkhamisi 

Ordförande JR Utbildningsansvarig 

 

 

 

 


