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Styrelsemötesprotokoll 19/4-2016 

 
 

§1   Närvarande ledamöter. 
1. Sophia Arbman 

2. Felix Kristoffersson 

3. Erik Nordström 

4. Tobias Bratt 

5. Simon Borell 

6. Henrik Elvingsson 

7. Rickard Essung 

8. Jacqueline Leong 

9. Jonathan Andersson 

10. Michelle Jansson 

11. 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 Jonathan Andersson väljs till justerare. 

§6  Fastställande av dagordning.  
 Dagordningen fastställs utan ändringar. 

§7  Genomgång av respektive ansvarsområde 
Vice ordförande har tillsammans med ordförande fattat beslut om att åka till Örebro 

för att representera styrelsen 
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Evenemang har jobbat med diplomeringen samt kontaktat faddrarna inför årets 

nollning. 

 

Kommunikationsansvarig har haft kontakt med programmeraren angående hemsidan. 

 

Näringslivsansvariga har arrangerat en Case-kväll på Lindahl. 

 

Idrottsansvarig har varit i kontakt med korpen angående Sveriges rikes lag. 

 

Ansvarig för rättstrycket har fått in alla artiklar till nästkommande nummer. 

 

Utbildningsansvariga har varit på olika möten samt skrivit en artikel till nästa nummer 

av rättstrycket. 

 

Kassören har varit i kontakt med kåren angående kortet. 

 

Sekreteraren har avslutat lokaltävlingen i SJM samt bokat in en åklagarföreläsning 

som äger rum tisdag 3/5 2016 mellan kl. 17.30-18.30. 

 

 

§8  JURO-Lund 
Man har diskuterat hur man ska hantera fusk på juristprogrammet. Stockholm har haft 

stora problem under tentor och ska använda Göteborg som förebild för att råda bot på 

problemet. Man har även diskuterat normkritik och genusvetenskap under 

grundterminerna. Vidare har diskussionen gällande ett juristprogram i Karlstad 

fortsatt. 

 

§9  Ordförandemöte - Lund 
Styrelsen diskuterar hur man arbetar på de andra orterna och hur man kan dra lärdom 

av deras arbete. 
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§10  Tentasalen 
GU ser för tillfället över kontraktet med fastighetsägaren och utreder huruvida det 

föreligger ett kontraktsbrott.  

 

§11  Tôrstdag 
Styrelsen diskuterar hur man kan göra evenemanget bättre. Frågan bordläggs till nästa 

möte. 

 

§12  JF-kaffe 
Styrelsen diskuterar hur man kan locka fler medlemmar till styrelserummet när 

föreningen bjuder på kaffe. Man föreslår att man eventuellt ska stå utanför 

Malmstenssalen i samband med föreläsningar istället för att använda styrelserummet. 

Styrelsen hoppas på att detta ska locka fler medlemmar till eventet.  

 

§13  Nyhetsbrev 
Ansvarig för rättstrycket åtar sig att skriva om sitt arbete i nästkommande nyhetsbrev. 

§14  Workshop Indesign 
Kommunikationsansvarig lägger upp för länk för anmälan i styrelsens facebookgrupp. 

§15  Kontoret 
Styrelsen fastslår att det låsta utrymmet i styrelserummet, kontoret, enbart får 

användas av styrelsen. 

§16  Övrigt 
Inga övriga frågor lyfts. 

§17   Nästa möte. 
 4/5 -2016 kl. 08.00. 

§18   Mötets avslutande.  
Mötet avslutas. 
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Erik Nordström 

________________________________ 

 
Sekreterare, Juridiska Föreningen 
 

 

Sophia Arbman                                                                           Jonathan Andersson 

________________________________                              ________________________________ 

 

Vice Ordförande, Juridiska Föreningen                               Justerare  


