
PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDEMED JURIDISKA
FÖRENINGENS STYRELSE DEN 27 MARS 2023

NÄRVARANDE

Alexandra Jensen Ordförande
Anna Lindgren Sekreterare
Erica Andersson Skattmästare
Daniel Johansson Vice skattmästare
Enni Zander Idrottssekreterare
Kristoffer Johansson Borgmästare
Elin Öhnfeldt Öfverfadder
Daniel Lian Klubbmästare
Qian-Min Ruan Internationell sekreterare
Emil Wallmark Underhållningsmästare
Freja Unge Informationssekreterare

FRÅNVARANDE

Carl Spets Vice ordförande
Rickard Algotsson Marknadssekreterare

1. Formalia

1.1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat den 27 mars 2023 klockan 17:03.

1.2 Val av justerare
Sekreteraren yrkar på att välja Enni Zander till justerare.

Mötet bifaller yrkandet.

1.3 Justering av röstlängd, konstaterande av beslutsförhet
Röstlängden fastställs till 11 styrelseledamöter och mötet konstateras därmed beslutsfört.

1.4 Fråga om bisittare
Inga bisittare.

1.5 Justering av föregående protokoll
Protokoll från den 13 mars 2023 fastställs justerat.
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1.6 Fastställande av föredragningslista
Ordföranden yrkar på att lägga till
beslutspunkt 4.2 Instagram.

Mötet beslutar att anta föredragningslistan med ovanstående yrkanden.

2. Rapporter

2.1 Redogörelse för föreningens ekonomi
Skattmästaren och vice skattmästaren redogör för föreningens ekonomi. Skattmästaren meddelar att
de har fått årsredovisningen från verksamhetsåret 2022 och att den kommer att presenteras på
föreningsstämman i höst.

2.2 Beslutsuppföljning
Samtliga beslut anses uppföljda.

2.3 Stiftelsen Juridisk fakultetslitteratur
Ordföranden rapporterar att ett möte med Stiftelsen Juridisk fakultetslitteratur ska hållas nästa vecka.
Ordföranden återkommer med en rapport därefter.

2.4 Stiftelsen Juristernas hus
Ordföranden rapporterar att ett möte med Stiftelsen Juristernas hus hölls förra veckan. Från mötet
rapporterar ordföranden att värmen på Juristernas hus är fixad och att diskussion angående
upprustning av huset fördes. Under mötet bestämdes att nya bilder ska tas på lokalerna i huset inför
kommande uthyrningar samt att personlig kontakt ska tas med amanuenser för information angående
bokning av lokalen Wallenberg.

2.5 Övriga inkomna rapporter
Inga övriga inkomna rapporter.

3. Information

3.1 Kommittéinformation
Sekreteraren redogör för balkommittén. Sekreteraren meddelar att offertförfrågningar har skickats ut
till olika bussbolag. I övrigt pågår fortsatt planering inför balen.

Borgmästaren meddelar att en ny diskmaskin har köpts in och ska installeras under nästkommande
vecka.

Klubbmästaren redogör för klubbmästeriet. Klubbmästaren meddelar att terminens första personalfest
har hållits och att festen gick bra. Vidare meddelar klubbmästaren att planering och förberedelser inför
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årets valborgspubrunda och VPR-sittningen
är i full gång. Klubbmästaren meddelar
även att godkänt resultat har erhållits av
personerna som genomfört STAD utbildningen, dessvärre har inte alla diplom kommit fram än.

Idrottssekreteraren redogör för idrottskommittén. Idrottssekreteraren meddelar att planering inför
kommande events tillsammans med samarbetspartners är igång.

Internationella sekreteraren redogör för internationella kommittén. Internationella sekreteraren
meddelar att insparken nu är över och att nästan alla ILM-intyg är utfärdade. Internationella
sekreteraren planerar ett avslutningsevent för ILM-faddrarna. Vidare meddelar internationella
sekreteraren att planering och förberedelser görs inför Folkbanquetten 2023.

Öfverfaddern redogör för fadderiet. Öfverfaddern meddelar att insparken är avslutad men att en
temafest 3 kommer att anordnas den 14 april för att återsamla alla nya juriststudenter och faddrar.
Öfverfaddern meddelar att fadderledningsgruppen ska ha ett möte för att utvärdera vårens inspark.

Underhållningsmästaren redogör för underhållningsmästeriet. Underhållningsmästaren meddelar att
husbandet repar inför kommande spelningar och att bokcirkeln fortsätter bedriva sin verksamhet.

Informationssekreteraren meddelar att ett möte med iUSbäraren har hållits. Under mötet diskuterades
eventuell digitalisering av tidningen och allmänt angående tidningens framtid.

3.2 Anmälningsärenden
Inga anmälningsärenden.

4. Beslutsärenden

4.1 Förslag till beslut om entledigande och tillsättande av ämbetsman
Ordföranden yrkar om att entlediga och tillsätta ämbetsmän enligt bilaga 1.

Mötet bifaller yrkandet.

4.2 Instagram
Ordföranden yrkar att uppdra informationssekreteraren till att byta lösenord på Juridiska Föreningens
instagramkonto.

Mötet bifaller yrkandet.

5. Diskussionspunkter

5.1 Lokalen Wallenberg
Ordföranden redogör för diskussionspunken.
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Mötet diskuterar olika förslag på lösningar
angående hur lokalen Wallenberg efter
fester och sittningar ska hållas organiserad och städad inför kommande uthyrningar. Mötet konstaterar
att en av lösningarna som diskuterades ska testas under nästkommande fest och sedan utvärderas.

5.2 Yoga
Idrottssekreteraren redogör för diskussionspunken.

Mötet diskuterar vilken veckodag som passar bäst att arrangera yogaklasser på. Mötet konstaterar att
onsdagseftermiddagar är passande.

6. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

7. Sammanträdets avslutande

7.1 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde sker den 24 april kl 18:00.

7.2 Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat 27 mars 2023 kl. 17:28.

Ordförande

Sekreterare

Justerare
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Bilaga 1

Förslag till beslut om entledigande och tillsättande av
ämbetsman
Informationssekreteraren yrkar på entlediga Michaela Binning från ämbetsmanna rollen
som art director.

Informationssekreteraren yrkar på att tillsätta Linnea Toljamo i ämbetsmanna rollen som
art director.

Informationssekreteraren
Freja Unge




