
 

 

Juridiska föreningens årsmöte torsdagen den 14 februari 2013 
 

§ 1 Mötets öppnande  
Julia Berglund öppnade mötet.  
 
§ 2 Mötets vederbörliga utlysande  
Mötet anses vederbörligen utlyst.  
 
§ 3 Val av mötesordförande 
Till ordförande väljs Lina Birgersson. 
 
§ 4 Val av mötessekreterare  
Till sekreterare väljs Maja Edlund.  
 
§ 5 Val av två justerare  
Till justerare väljs Annica Edgarsson och Tove Eriksson.   
 
§ 6 Fastställande av dagordning  
Julia Berglund föreslår att § 20 avtackning läggs till dagordningen, mötet godkänner 
ändringen. Mötet fastställer därefter dagordningen.  

§ 7 Genomgång av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
Verksamhetsberättelserna gicks igenom och varje styrelsemedlem presenterade sin respektive 
verksamhetsberättelse.  
 
§ 8 Ekonomisk redovisning  
Juridiska föreningens kassör Lisa Claar meddelar att det ekonomiska läget set bra ut 
verksamhetsåret 2012.  
 
§ 9 Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret  
Juridiska föreningens revisor Stina Åkerlund meddelar att Juridiska föreningens ekonomi ser 
bra ut för verksamhetsåret samt rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen.  



§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret  
Juridiska föreningens kassör Lisa Claar föredrog balans- och resultaträkning.  Juridiska 
föreningens överskott just nu är 216 804 kr.  

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret  
Mötet ger Juridiska föreningens styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 
 
§ 12 Beslut om budget  
Juridiska föreningens kassör Lisa Claar föredrog budgeten för verksamhetsåret 2013. Axel 
Bonning lyfter att posten sparande till lokal inte bör minska resultatet, och budgeten justeras 
därefter. Mötet fastställer budgeten.  
 
§ 13 Beslut om fastställande av medlemsavgift  
Styrelsens förslag är 0 kr. Mötet beslutar att fastställa medlemsavgiften till 0 kr.  
 
§ 14 Val av revisor  
Styrelsens förslag är ekonomistudenten Sofie Jansson. Mötet väljer Sofie Jansson till revisor.   

§ 15 Val av firmatecknare  
Styrelsens förslag är Jonas Brandt och Ulrika Byström. Mötet väljer Jonas Brandt och Ulrika 
Byström.  
 
§ 16 Val av styrelse  
Mötets ordförande föreslår att den styrelse som valdes på medlemsmötet den 19 november 
2012 välj till Juridiska föreningens styrelse. Det vill säga: 

Ordförande: Ulrika Byström 
Vice ordförande: Pontus Sjölund 
Ekonomiansvarig: Jonas Brandt 
Informationsansvarig/sekreterare: Fredrik Forseryd 
Utbildningsansvarig: Jenny Wiklund 
Marknadsansvarig: Emma Pakki 
Chefredaktör för de Facto: Carl Matz 
Sportmästare: Perla Fares 
Klubbmästare: Fredrik Ferrand Drake 
Ordförande för JR: Viktoria Blind 
 
Mötet väljer föreslagna personer till Juridiska föreningens styrelse verksamhetsåret 2013.  
 
 
§ 17 Val av valberedning alternativt valberedningens ordförande  
Axel Bonning föreslår att Julia Berglund väljs till valberedningens ordförande. Inga andra 
förslag lämnas. Mötet väljer Julia Berglund till valberedningens ordförande. 
 
§ 18 Fastställande av arbetsordningar för verksamhetsåret 2013 
Mötet fastställer arbetsordningarna för verksamhetsåret 2013.  

 
§ 19 Ändring av stadgar, namnbyte på posten Kassör till Ekonomiansvarig 
Mötet beslutar om namnbyte på posten kassör till ekonomiansvarig. Detta beslut har i enlighet 
med stadgarna föregåtts av ett styrelsebeslut samt godkänts av inspektor Maria Eklund.   



 
§ 20 Avtackning 
Engagemangsgåvor delades ut till engagerade medlemmar.  

Juridiska föreningens ordförande Julia Berglund höll en avtackning till sittande styrelse.  

§ 21 Övriga frågor  
Ninos Besara lyfter frågan om namnbytet från kassör till ekonomiansvarig. Kassör Lisa Claar 
meddelar att namnbytet endast är byte av namn och inte av uppgifter.   
 
§ 22 Mötets avslutande 
Lina Birgersson avslutar mötet.  

 

Vid protokollet, 

Maja Edlund 

 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Annica Edgarsson        Justerat, Tove Eriksson 

 

 


