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Styrelsemötesprotokoll 22/3-2016 

 
 

§1   Närvarande ledamöter. 
1. Matilda Hallgren 

2. Sophia Arbman 

3. Felix Kristoffersson 

4. Erik Nordström 

5. Simon Borell 

6. Henrik Elvingsson 

7. Linus Gunnarsson 

8. Rickard Essung 

9. Jacqueline Leong 

10. Jonathan Andersson 

11. Michelle Jansson 

12. 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.  
Sophia Arbman och Matilda Hallgren väljs till justerare. 

§6  Fastställande av dagordning.  
 Dagordningen fastställs utan ändringar. 
 

§7  Kort redogörelse av respektive ansvarsområde 
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Vice ordförande har bokat resa till Lund för de ledamöter som ska representera 

föreningen under JURO-mötet som hålls 22/4-24/4 2016. 

 
Ordförande har varit på möten, bland annat med institutionen under ett institutionsråd. 

 
Kommunikationsansvarig har fortsatt arbetet med hemsidan och letar fortfarande efter 

en bra och passande programmerare. 

 
Utbildningsansvariga har varit på utbildningsråd där man har träffat representanter för 

de andra programmen. 

 

Näringslivsansvariga har skickat ut sponsoravtal för innevarande år samt bokat in 

olika event som kommer att marknadsföras inom kort. 

 
Kassören väntar fortfarande på att föreningens kort ska anlända. 

 
Idrottsansvarig har varit i kontakt med MAQS angående deras staffetvarv som 

kommer att anordnas under våren. 

 
Evenemangsansvariga har arrangerat och genomfört en sittning samt jobbat vidare 

med diplomeringen. 

 
Sekreteraren har arbetat t med SJM och ordnat inför lokafinalen som äger rum fredag 

8/4 2016. 

 
 

§8  Hemsidan 
Styrelsen beslutar att kommunikationsansvarig och ordförande får befogenhet att välja 

programmerare. 
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§9  Utbildningsutskottet 
Utbildningsansvariga har varit på möte med utbildningsutskottet där man bland annat 

diskuterade vilka fördjupningskurser som ska erbjudas. Kursen förvaltningsprocess 

kommer att försvinna från kursutbudet. Man diskuterade även tillgodoräknande av 

kurser som lästs under utlandstermin. 

 

§10  Skrivsalen 
Utbildningsansvariga har mottagit ett svar från institutionen angående den begäran om 

åtgärder som skickades in för ett par veckor sedan. Man kommer att genomföra en 

inspektion för att utreda problemet.  

 

§11  Handelsboden 
En av de utbildningsansvariga kommer framöver att representera juristprogrammet i 

Handelsbodens styrelse för att kunna framföra studenternas önskemål och påverka 

utbudet av kurslitteratur. 

 

§12  Åklagarföreläsning 
Föreningen kommer att anordna en åklagarföreläsning torsdag 7/4 2016 mellan kl 

17.30-18.30. 

 

 

 

 

§13  Politiska föreningar inom HHGS 
Styrelsen diskuterar frågan huruvida politiska föreningar ska tillåtas inom HHGS. Man 

framhåller att det kan uppstå problem om man tillåter detta. Frågan kommer att 

diskuteras vidare under kommande möten inom HHGS. 
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§14  Onsdagskaffe den 30/3 
Styrelsen beslutar att man ska bjuda medlemmarna på kaffe i JF-rummet mellan 

kl.12.30-14.30 onsdag 30/3 2016. 

 

§15  Aprils nyhetsbrev 
Styrelsen diskuterar hur nyhetsbrevet ska utformas och kommer fram till att det vore 

bra om styrelseledamöterna kunde dela på detta ansvar framöver. 

 

§16  Casekväll hos Lindahl 
Näringslivsansvariga informerar om Lindahls Casekväll som kommer att äga rum 

torsdag 14/4 2016.  

 

§17  JF-kläder 
Styrelsen fattar beslut om att JF-tröjor ska beställas till styrelsen. Om intresse finns 

kan även liknande tröjor komma att säljas till föreningens medlemmar framöver. 

§18  Övrigt 
Ordförande uppmanar styrelsen att anmäla sig till alumnikvällen. Sista anmälningsdag 

är torsdag 31/3 2016. 
 

§19   Nästa möte. 
Nästa möte hålls onsdag 6/4 kl. 08.00 

§20   Mötets avslutande.  
Mötet avslutas. 
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Erik Nordström  

________________________________ 

 
Sekreterare, Juridiska Föreningen 
 

 

Matilda Hallgren                                                                       Sophia Arbman 

________________________________                              ________________________________ 

 

Ordförande, Juridiska Föreningen          Justerare  


