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Styrelsemötesprotokoll 2017-03-21 

 
 

§1   Närvarande ledamöter. 
1. Malin Källgren 

2. Fredrik Eliasson 

3. Enzar Kosuta 

4. Atle Edvinsson 

5. Mathilda Lundberg 

6. David Matsson 

7. Victor Abrahamsson 

8. Sara Altino 

9. Cleo Alexandersson 

10. Joel Lundgren 

 

§2  Mötets öppnande.   
Mötet öppnas. 

 

§3   Val av ordförande.  
Malin Källgren väljs till mötets ordförande. 

 

§4   Val av mötets sekreterare.   
Enzar Kosuta väljs till mötets sekreterare. 

 

§5   Val av justerare.  
Malin Källgren och Victor Abrahamsson väljs till justerare. 
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§6  Fastställande av dagordning.  
Dagordningen ändras och §13 om ”skuggning” läggs till. Dagordningen fastställs i 

övrigt.  
 

§7  Genomgång av respektive verksamhetsområde. 
Vice ordförande har, tillsammans med GAIUS avgående projektledare, haft intervjuer 

med nya kandidater. Vice ordförande informerar styrelsen om att FEMJUR inte har 

återkommit med datum angående HUMJUR-dagen.  

 

Utbildningsansvarig informerar styrelsen om att hon och vice utbildningsansvarig har 

varit i alla klasser och informerat om SAMO. Utbildningsansvariga har fått in 

klagomål angående Malmstenssalen och rättningen av tentor på sjätte terminen.  

 

Sekreteraren har arbetat med SJM 2017.  

 

Näringslivsansvariga har förlängt avtal med några av Juridiska föreningens 

samarbetspartners. En av Juridiska föreningens samarbetspartners har valt att säga upp 

sitt avtal som huvudsamarbetspartner och har istället skrivit på ett avtal som 

samarbetspartner. Näringslivsansvariga försöker förhandla fram ett 

huvudsamarbetsavtal med en annan advokatbyrå. Näringslivsansvariga har kontaktat 

Juridiska föreningens samarbetspartners angående JF-fonden, men ännu inte fått 

respons. 

 

Evenemangsansvariga har arbetat med Handels amazing race och sittningen som äger 

rum 22/3. De har vidare jobbat med rekryteringen av nya faddrar inför nollningen 

2017 och jobbat med diplomeringen 2017.  

 

Rättstrycket har givit ut en ny upplaga av tidningen. Rättstrycket ska börja på en ny 

upplaga som troligtvis kommer att ges ut i maj.  

 

Kommunikationsansvarig informerar om att mentorsmåndag har börjat. Hon jobbar 

med att köpa in tröjor och har jobbat med Juridiska föreningens hemsida.  
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Idrottsansvarig har varit på möte med en av Juridiska föreningens samarbetspartners 

och informerar om att fotbollsturneringen kommer anordnas i höst. Stafettvarvet går 

av stapeln 17/5 2017.  

 

§8  GAIUS projektledare. 
Vice ordförande lägger fram förslag på projektledare för GAIUS 2018. Erika Isacson 

och Jacqueline Leong utses till projektledare för GAIUS 2018.  

 

§9  Handels amazing race. 
Evenemangsansvariga informerar om att Handels amazing race kommer anorndas 

28/4. Evenemangsansvariga redogör för styrelsen om tävlingsupplägget.  

 

§10  JF-rummet och kontoret. 
Vice evenemangsansvarig lägger fram förslag om att möblera om i JF-rummet. Det 

förs en diskussion om ELSA:s skåp och vice ordförande ska kontakta ELSA angående 

skåpen. Vice evenemangsansvarig ska kontakta vaktmästaren för att undersöka om det 

är möjligt att måla om i rummet och om det är möjligt att köpa in fler mikrovågsugnar. 

Kommunikationsansvarig, utbildningsansvarig och evenemangsansvarig ska 

”inventera” innan styrelsen rensar på kontoret och i datorn.  

 

§11  Infomailen. 
Sekreteraren informerar styrelsen om att infomailen inte är tillgänglig. Sekreteraren 

och kommunikationsansvarig ska undersöka detta närmare. Styrelsen är enig om att 

kommunikationsansvarigs mail ska stå på hemsidan istället för infomailen.  

 

§12  Jämställdhets- och jämlikhetsutskott. 
Styrelsen går igenom ordförandes förslag om jämställdhets- och jämlikhetsutskott. 

Styrelsen är inte enig om huruvida ett sådant utskott ska upprättas eller inte. Detta 

förslag bordläggs till nästa möte då ordföranden är närvarande och kan redogöra för 

förslaget närmare. Förslag läggs fram om att lägga fram förslag till kåren om ett 

jämställdhets- och jämlikhetsutskott.   
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§13  Skuggning.  
Projektet är planerat till hösten. Styrelsen bestämmer att utbildningsansvariga ska 

undersöka hur det fungerar med försäkring och att utbildningsansvariga ska ha det 

övergripande ansvaret för detta projekt.  
 

§14  Ekonomi. 
Riktlinjer för ersättning av utgift i samband med JF-uppdrag röstas igenom .  

 

§15  Övrigt. 
Styrelsen ska planera en grillkväll för Juridiska föreningens medlemmar så att dessa 

kan lära känna styrelsen. GAIUS nya projektledare ska komma på ett info-möte för att 

integrera med varandra. Datum för styrelsens kick-off bestäms till 21/4.  

  

§16   Nästa möte. 
4/4 kl. 08:00-10:00 

 

§17  Mötets avslutande. 
Mötet avslutas. 

 

 

Enzar Kosuta 

________________________________ 

 
Sekreterare, Juridiska Föreningen 
 

 

Malin Källgren                                                                            Victor Abrahamsson 

________________________________                              ________________________________ 

 

Vice ordförande, Juridiska Föreningen       Justerare  


