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Styrelsemötesprotokoll 11/10-2016 

 
 

§1   Närvarande ledamöter. 
1. Matilda Hallgren 

2. Felix Kristoffersson 

3. Erik Nordström 

4. Atle Morseth Edvinsson 

5. Simon Borell 

6. Henrik Elvingsson 

7. Linus Gunnarsson 

8. Rickard Essung 

9. Jacqueline Leong 

10. Jonathan Andersson 

11. Hampus Wahlberg 

§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. 
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§7  Kort redogörelse av respektive ansvarsområde 
Utbildningsansvariga har jobbat med att få till ett utbildningsutskottsmöte. Man har 

tillslut kommit fram till ett datum, vilket blir 12/10. 

 

Näringslivsansvariga har arbetat med den kommande Stockholmsresan, vilken äger 

rum mellan 8-10 november. 

 

Kassören har arbetat med den löpande bokföringen. 

 

Evenemangsansvariga har arbetat med den kommande årsbalen samt med det nya 

evenemangsutskottet. 

 

Sekreteraren har arbetat med att få fram en lista över inskrivna studenter på 

juristprogrammet, samt varit i kontakt med JF Stockholm inför nästa års upplaga av 

SJM. 

 

Ansvarig för rättstrycket har haft möte med redaktionen. Han har även varit i kontakt 

med tryckeri och annonsörer. 

 

Kommunikationsansvarig har arbetat med hemsidan. 

 

Ordförande har varit på programföreningsmöte där man har pratat jämställdhet. 

 

§8  Hippocampus-ordern 
Styrelsen diskuterar vilka som ska tilldelas medaljer under årsbalen. 

§9  Paragrafen-priset 
Styrelsen diskuterar paragrafen-priset, vilket är ett pris för pedagogiska insatser. 

Styrelsen kommer att ta in nomineringar från studenterna för att sedan under ett 

styrelsemöte fatta beslut om vem som ska erhålla priset. 

§10  FB-sida “JF-rummet” 
Styrelsen beslutar om att man ska stänga ner FB-sidan “JF-rummet”. 
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§11  Rättstrycket: lägesrapport och budget 
Rättstrycket kommer ut med två dubbelnummer, ett i november 2016 samt ett i januari 

2017. 

§12  Datum för årsmöte och utfrågningar 
Styrelsen beslutar om datum för utfrågning och årsmöte. Utfrågningen kommer att äga 

rum 21/9 och årsmötet kommer att hållas 28/9. 

§13  Mailen 
Mötespunkten bordläggs till nästa styrelsemöte. 

§14  Bal Stockholm 
Ordförande och vice ordförande kommer den 26/9 att närvara vid JF Stockholms 

årsbal. 

§15  Överlämning och testamente 
Styrelsen diskuterar hur överlämningen till kommande styrelse ska ske.  

§16  Övrigt 
Sekreteraren kommer att närvara vid utbildningsutskottsmötet den 31/10 då 

utbildningsansvariga inte har möjlighet att delta. 

§17  Nästa möte. 
 26/10 klockan kl. 08.00. 

§18   Mötets avslutande.  
Mötet avslutas. 
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Erik Nordström  

________________________________ 

 
Sekreterare, Juridiska Föreningen 
 

 

Matilda Hallgren                                                                        Jonathan Andersson 

________________________________                              ________________________________ 

 

Ordförande, Juridiska Föreningen         Justerare  


