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Styrelsemötesprotokoll 17/5-2016 

 
 

§1   Närvarande ledamöter. 
1. Matilda Hallgren 

2. Felix Kristoffersson 

3. Erik Nordström 

4. Tobias Bratt 

5. Simon Borell 

6. Henrik Elvingsson 

7. Linus Gunnarsson 

8. Jacqueline Leong 

9. Jonathan Andersson 

10. Michelle Jansson 

§2  Mötets öppnande.   
Mötet öppnas. 

§3   Val av ordförande.  
Matilda Hallgren väljs till mötets ordförande. 

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

§5   Val av justerare.  
Jonathan Andersson och Matilda Hallgren väljs till justerare. 

§6  Fastställande av dagordning.  
 Dagordningen fastställs utan ändringar. 

§7  Beslutande om projektgrupp inför GAIUS 
Styrelsen diskuterar ny projektgrupp inför GAIUS-mässan och fattar beslut om vilka 

personer som ska tillsättas på respektive post. 
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§8  Kort redogörelse av respektive ansvarsområde 

Utbildningsansvariga har varit i kontakt med psykologer angående ett eventuellt 

samarbete för att råda bot på studiestress.  

 

Kommunikationsansvarig har arbetet med JF-tröjorna som nu är färdigtryckta 

samt varit i kontakt med programmeraren angående hemsidan. 

 

Ansvarig för rättstrycket har arbetat med kommande nummer av rättstrycket. 

Publiceringen blir försenad på grund av avhopp inom redaktionen. 

 

Näringslivsansvariga väntar på besked angående påfyllnad av JF-kylskåpet. De 

kommer även i veckan att fakturera föreningens samarbetspartners 

 

Kassören har arbetat med GAIUS-budgeten.  

 

Evenemangsansvariga har arbetat med diplomeringen samt haft kick-off med 

faddrarna.  

 

Sekreteraren har planerat inför riksfinalen i SJM som äger rum fredag 19/5. 

 

Ordförande har bland annat varit på bal i Örebro. 

 

§9  Hemsidan - Uppdatering 
Det finns för tillfället på föreningens facebook-sida en länk som går till en beta-

version av nya hemsidan.  
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§10  JF-tröjor 
Det finns en efterfrågan från medlemmarna att föreningen ska sälja JF-tröjor. 

Kommunikationsansvarig åtar sig att se över olika alternativ. 

§11  GAIUS-budgeten  
Kassören redogör för ett framarbetat budgetförslag. Man har i år budgeterat en större 

post för banketten så att fler studenter ska kunna gå på denna. Styrelsen godkänner 

budgetförslaget. 

 

§12  Nollning/inskrivningsdag 
Inskrivningsdag är måndag 15/8 och nollningen börjar på eftermiddagen samma dag.  

 

§13  Alumnikväll 
Styrelsen diskuterar upplägget inför alumnikvällen som äger rum lördag 21/5. 

 

§14  Nyhetsbrev 
Styrelsen kommer att skicka ut ett sista nyhetsbrev inför sommaren. 

 

§15  Nya Juristprogrammet 2018 
Det nya juristprogrammet kommer att fokusera på mer kunskap och större 

genomsläpplighet. Detta kommer enbart påverka studenter som påbörjar sin utbildning 

HT 2018 eller senare. Utbildningsansvariga kommer att delta i ett möte angående detta 

fredag 20/5. 

 

§16  Återförsäljare av lagboken 
Styrelsen har fått ett förslag angående ett samarbete med Studentlitteratur där man ska 

kunna erbjuda den svarta lagboken till rabatterat pris under nollningen. Styrelsen 

beslutar att man inte ska inleda ett samarbete. 
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§17  KEXET – Termin 5 
Ett nytt upplägg för termin 5 kommer att träda i kraft under hösten 2016. Terminen 

kommer att vara uppdelad i två kurser på 15 hp. Institutionen kommer att gå ut med 

ytterligare information angående detta.  

 

§18  Övrigt 
Inga övriga ämnen lyfts. 

 

§19   Nästa möte. 
Nästa möte äger rum efter sommaren. 

§20   Mötets avslutande.  
Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

 

Erik Nordström 

________________________________ 

 
Sekreterare, Juridiska Föreningen 
 

 

Matilda Hallgren                                                                       Jonathan Andersson 

________________________________                              ________________________________ 

 

Ordförande, Juridiska Föreningen         Justerare  


