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Styrelsemötesprotokoll 6/4-2016 

 
 

§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. 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 
Vice ordförande har kollat upp olika förslag på JF-kläder. 
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Evenemangsansvariga har valt ut faddrar inför nollningen samt jobbat med 

diplomeringen. 

 

Sekreterare har ordnat inför lokalfinalen i SJM som äger rum fredag 8/4 2016 

 

Kassören har varit i kontakt med kåren angående kortet som nu ska vara påväg. 

 

Idrottsansvarig har anmält 8 lag till MAQS stafettvarv 

 

Utbildningsansvariga har varit på akademihälsan. 

 

Ansvarig för rättstrycket har jobbat med publiceringen av rättstrycket vilken sker 18/5 

2016. 

 

Näringslivsansvariga har varit på möten med sponsorer och haft ett event på 

Mannheimer Swartling. 

 

Ordförande har jobbat med alumnikvällen och det blev tillslut 45 anmälda. Hon har 

även kommit fram till vilken programmerare som ska anlitas för att bygga upp 

hemsidan. 

 

 

§8  Nollning 2016-Faddrar 

Huvudfaddrar blir Linus Gunnarsson och Michelle Jansson. Styrelsen beslutar om 

vilka övriga 16 personer som blir faddrar. 

 

§9  Juristprogrammet i Karlstad 

Styrelsen diskuterar frågan och ställer sig negativt till ytterligare ett juristprogram i 

Sverige. Frågan kommer att diskuteras vidare under nästkommande möte. 

. 
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§10  Halvårskonferens 

Temat kommer att vara ’’Ett aktivt och engagerat HHGS’’ och man kommer att ha en 

workshop om hur man skapar en aktiv förening. Ordförande åtar sig uppgiften att 

representera föreningen under denna. 

 

§11  GAIUS 

Ordförande ska den 8/4 2016 på möte med de tidigare projektledarna. Man kommer 

under detta möte att lägga fram förslag på nya projektledare.  

 

§12  Tôrstdag 

Ordförande vädjar om övriga styrelseledamöters hjälp med att marknadsföra nästa 

tillfälle, som äger rum torsdag 7/4 2016. 

 

§13  Kläder till JF 

Styrelsen diskuterar olika förslag på JF-kläder. Ordförande åtar sig uppgiften att köpa 

in gråa college-tröjor. 

 

§14  Företagsevent 

Lindahl anordnar en Case-kväll 14/4 2016 och det är för tillfället 20 personer anmälda. 

Sista anmälningsdag är fredag 8/4 2016. 

 

§15  Förvaltningsdomstolen 

Styrelsen diskuterar huruvida man ska anordna en föreläsning med 

förvaltningsdomstolen. Frågan kommer att diskuteras vidare under kommande möten. 

 

§16  Ny HR på Lindahl 

Lindahls nya HR vill besöka föreningen och bjuda medlemmarna på kaffe. 

 

§17  Övrigt 

Föreningen kommer att anordna en åklagarföreläsning och förslag på datum är tisdag 

3/5 2016 alternativt tisdag 10/5 2016 
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§18   Nästa möte. 

 19/4 2016  klockan 08.00 

 

§19   Mötets avslutande.  

Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

 

Erik Nordström 

________________________________ 

 
Sekreterare, Juridiska Föreningen 
 

 

Matilda Halgren                                                                            Sophia Arbman 

________________________________                              ________________________________ 

 

Ordförande, Juridiska Föreningen          Justerare  


