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Styrelsemötesprotokoll 30/1-2016 

 
 

§1   Närvarande ledamöter. 
1. Matilda Hallgren 

2. Sophia Arbman 

3. Felix Kristoffersson 

4. Erik Nordström 

5. Tobias Bratt 

6. Simon Borell 

7. Henrik Elvingsson 

8. Linus Gunnarsson 

9. Rickard Essung 

10. Jacqueline Leong 

11. Jonathan Andersson 

12. Michelle Jansson 

13. Hampus Wahlberg 

§2  Mötets öppnande.   
Mötet öppnas. 

§3   Val av ordförande.  
Sophia Arbman väljs till mötets ordförande. 

§4   Val av mötets sekreterare.   
Erik Nordström väljs till mötets sekreterare. 

§5   Val av justerare.  
Henrik Elvingsson väljs till justerare. 

§6  Fastställande av dagordning.  
 Dagordningen fastställs utan ändringar. 

§7  Visoner och mål.  
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Respektive styrelseledamot får redogöra för visioner och mål samt vad hen avser 
uträtta under verksamhetsåret.  
 
Utbildningsansvariga framför att de framförallt vill fokusera på att försöka 
åstadkomma datoriserade tentor och förklarar att arbetet mot detta mål pågår. De 
framhåller att problemet tycks ligga i att det inte finns tillräckligt med vägguttag i 
tentamenssalen, vilket man försöker hitta en lösning på. 
 
Näringslivsansvariga vill först och främst behålla de befintliga avtal som skall 
förlängas. De framhåller även att de vill bredda andelen företag och att man önskar 
etablera kontakt inom fler områden än affärsjuridik. 
 
Evenemangsansvariga vill anordna evenemang som riktar sig till en större målgrupp. 
De vill även fokusera på att göra diplomeringen så bra som möjligt. 
 
Idrottsansvarig vill fortsätta med korpenlaget (Sveriges rikes lag) samt 
badmintontillfällena. Han har även som mål att kunna erbjuda studenterna tillfällen att 
spela volleyboll.  
 
Ansvarig för rättstrycket ska först och främst sätta ihop en bra och fungerande 
radaktion och sedan få med så många som möjligt när det kommer till att skriva 
artiklar. Första numret beräknas publiceras i maj. 
 
Sekreteraren ska se till att SJM blir en bra och lyckad tävling med många deltagare 
samt fortsätta att föra mötesprotokoll och tillhandahålla tentakompendium. 
 
Kassören vill föreningens kort ska kunna nyttjas på ett effektivt sätt och att man inte 
ska behöva ligga ute med pengar under längre perioder.  Föreningen har god ekonomi 
och har råd att förverkliga idéer som gynnar föreningens medlemmar. 
 
Kommunikationsansvarig vill ha en stark gratisprofil. Hon vill utveckla hemsidan 
samt hitta nya sätt att nå ut till studenterna. 
 
Vice ordförande ska bistå ordförande samt se till att hålla mötena effektiva. 
 
Ordförande vill ha en öppen förening och framhåller att styrelsen har ett stort ansvar 
då den främst ska representera medlemmarna. Hon är även mån om samarbete inom 
styrelsen för att förbättra arbetet. Hon föreslår även ett nyhetsbrev med matnyttig 
information, som skickas ut en gång i månaden. Gratis kaffe sista fredagen varje 
månad är ytterligare ett förslag som lyfts.  
	   

§8  Möten 
Styrelsemöten ska hållas varannan tisdag kl 08.00 

§9  Kortet 
Ansvarsfrågan ska kollas upp och punkten bordläggs till nästa möte 

§10  HHGS 
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Det konstateras och upprepas att samtliga styrelseledamöter måste vara medlemmar i 

HHGS. 

§11  Sammanhållning 
För att skapa en bättre sammanhållning fastslås att styrelsen ska ses en gång i 

månaden utöver styrelsearbetet. Detta ska leda till ett bättre styrelsearbete. 

§12  Fotografering 
Fotografering ska ske någon gång efter GAIUS. Vice utbildningsansvarig får i uppgift 

att kolla upp slipsar och ett alternativ för de kvinnliga ledamöterna 

§13  GAIUS 
Styrelsen kommer anordna tävlingar i styrelserummet under GAIUS 4 februari. 

Tävlingarna fastlås till Operationsspelet, TP samt ordvitstävling. Utslagsfrågan blir att 

gissa styrelsens vikt i antalet lagböcker. 

 

§14  Övrigt 
Respektive ledamot ska löpande hålla styrelsen uppdaterad om hur deras arbete 

genomförs. 

Näringslivsansvarig åtar sig uppgiften att upprätta en dropbox för styrelsens räkning. 

 

§15   Nästa möte. 
Nästa möte äger rum  9/2-2016 kl. 08.00. 

§16   Mötets avslutande.  
Mötet avslutas. 
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Erik Nordström 
________________________________ 

 
Sekreterare, Juridiska Föreningen 
 

 

Matilda Hallgren                                                                         Henrik Elvingsson 

________________________________                              ________________________________ 

 

Ordförande, Juridiska Föreningen                                          Justerare  


