
PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED JURIDISKA
FÖRENINGENS STYRELSE DEN 7 FEBRUARI 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
Rickard Algotsson Marknadssekreterare

FRÅNVARANDE

Carl Spets Vice ordförande
Freja Unge Informationssekreterare

1. Formalia

1.1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat den 7 februari 2023 klockan 18:06.

1.2 Val av justerare
Sekreteraren yrkar på att välja Daniel Lian till justerare.

Mötet bifaller yrkandet.

1.3 Justering av röstlängd, konstaterande av beslutsförhet
Mötet finner mötet vara beslutsfört och röstlängden fastställs till elva.

1.4 Fråga om bisittare
Inga bisittare.

1.5 Justering av föregående protokoll
Protokoll från den 25 januari 2023 fastställs justerat.
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1.6 Fastställande av föredragningslista
Ordföranden yrkar på att lägga till
beslutspunkt 3.2.1 AU/2023/01 och
beslutspunkt 4.4 Personuppgiftspolicy.

Mötet beslutar att anta föredragningslistan med ovanstående yrkanden.

2. Rapporter

2.1 Redogörelse för föreningens ekonomi
Skattmästaren och vice skattmästaren redogör att föreningens ekonomi är god.

Ordföranden rapporterar att föreningen har beviljats fakultets bidrag från fakulteten.

2.2 Beslutsuppföljning
Mötet konstaterar att samtliga föregående beslut är uppföljda.

2.3 Stiftelsen Juridisk fakultetslitteratur
Ordföranden rapporterar att ett möte med Stiftelsen Juridisk fakultetslitteratur har hållits och att det
inte finns något vidare att rapportera.

2.4 Stiftelsen Juristernas hus
Ordföranden meddelar att inget nytt möte med Stiftelsen Juristernas hus sen har hållits sen förra
styrelsemötet. Från samtal med inspektorn rapporterar ordföranden att lokalen Wallenberg är inlagd i
TimeEdit och att den sista logistiken håller på att redas ut för att lokalen ska blir klar för att bokas.

2.5 Övriga inkomna rapporter
Inga övriga inkomna rapporter.

3. Information

3.1 Kommittéinformation
Sekreteraren redogör för balkommittén. Sekreteraren meddelar att en lokal till årsbalen 2023 är bokad.
Vidare meddelar sekreteraren att ett möte har hållits med marknadssekreteraren angående sponsorer
och att planering inför balen har påbörjats.

Borgmästaren redogör för underhållsarbete och inköp till Juristernas hus. Borgmästaren meddelar att
lokalen Cassel är rensad och klar för att nyttjas.

Klubbmästaren redogör för klubbmästeriet. Klubbmästaren meddelar att menyer är uppsatta i baren,
toastmasters till kommande sittningar är bestämda och att allmän planering inför kommande sittningar
är igång. Klubbmästaren planerar att arrangera en sitting inför den årliga valborgspubrundan.
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Idrottssekreteraren redogör för
idrottskommittén. Idrottssekreteraren
meddelar att ett paddel event arrangeras
den 14 februari. Vidare meddelar idrottssekreteraren att ett möte har hållits med marknadssekreteraren
angående sponsring och att planering inför framtida events är igång.

Marknadssekreteraren redogör för marknadskommittén. Marknadssekreteraren meddelar att många
möte har hållits och är inbokade angående budget och sponsorer. Vidare meddelar
marknadssekreteraren att ansökan till ledningsgruppen 2023 är utlagd och att Juridiska Föreningen har
en ny samarbetspartner.

Internationella sekreteraren redogör för internationella kommittén. Internationella sekreteraren
meddelar att det internationella fadderiet går bra och att planeringen inför Folkbanquetten 2023 har
påbörjats.

Öfverfaddern redogör för fadderiet. Öfverfaddern meddelar att temafesten den 3 februari blev mycket
lyckad trots oförutsägbara händelser. Biljetter har släppts inför Proppen sittningen den 18 februari.
Öfverfaddern redogör för kommande aktiviteter under veckan - bland annat en studielunch, en
pluggkväll och en innebandyturnering.

Underhållningsmästaren redogör för underhållningsmästeriet. Underhållningsmästaren meddelar att
husbandet och bokcirkeln är i full gång med sina verksamheter.

3.2 Anmälningsärenden

3.2.1 AU/2023/01
Arbetsutskottet redogör för ärendet och dess beredning.

Arbetsutskottet föreslår att person X i ärende AU/2023/01 stängs av från all fadderiverksamhet under
VT 2023 samt HT 2023 i enlighet med reccefridspolicyn och stadgan.

Mötet bifaller yrkandet.

4. Beslutsärenden

4.1 Verksamhetsmål 2023 (bilaga 1)
Ordföranden yrkar att mötet antar verksamhetsmål 2023 i enlighet med bilaga 1.

Mötet bifaller yrkandet.

4.2 Valberedning (bilaga 2)
Ordföranden yrkar att mötet antar valberedning enlighet med bilag 2.

Mötet bifaller yrkandet
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4.3 Förslag till beslut om tillsättande

av ledningsgrupp inför Folkbanquetten

(bilaga 3)
Ordföranden yrkar att mötet antar förslag till beslut om tillsättande av ledningsgrupp inför
Folkbanquetten i enlighet med bilag 3.

Mötet bifaller yrkandet.

4.4 Personuppgiftspolicy (bilaga 4)
Ordföranden yrkar att mötet ersätter dataskyddspolicy med personuppgiftspolicy i enlighet med bilaga
4.

Mötet bifaller yrkandet.

5. Diskussionspunkter

5.1 Sociala medier
Sekreteraren redogör för punkten.

Mötet diskuterar Juridiska Föreningens aktivitet på sociala medier. Mötet konstaterar att det är en bra
idé att bli mer aktiv på sociala medier i syfte att marknadsföra föreningen samt för att skapa en öppen
och inbjudande känsla hos våra medlemmar. Vidare diskuterar mötet om ett ansvar ska delegeras till
en person inom varje kommitté eller om posten som webmaster inom informationskommittén ska
tillsättas. Mötet beslutar att en presentation av styrelsen 2023 ska läggas upp på föreningens Instagram
och att föreningen ska bli mer aktiv på sociala medier.

6. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

7. Sammanträdets avslutande

7.1 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde sker den 13 februari 2023 kl 18:00.

7.2 Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat den 7 februari 2023 kl. 18:47.
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Ordförande

Sekreterare

Justerare
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JURIDISKA FÖRENINGENS VERKSAMHETSMÅL 2023
Juridiska föreningens huvudsakliga syfte fastställs i 3 § i föreningens stadga av vilken det
framgår att föreningen ska främja de juridiska studierna samt verka för samhörighet och
god kamratskap på juristprogrammet. Dessa mål kommer under 2023, precis som tidigare
år, nås genom föreningens kommittéverksamhet. Kommittéverksamheten delas in i tre
huvudsakliga kategorier; den studiesociala, den studiefrämjande och den
arbetsmarknadsfrämjande.

Studiesocial verksamhet
Den viktigaste målsättningen för den studiesociala verksamheten under 2023 är att
föreningens medlemmar hittar ett sammanhang, en gemenskap och tillhörighet i
föreningen.

Fadderiverksamheten kommer fortsätta välkomna nyantagna juriststudenter in i
studentlivet och föreningen. Fadderiet kommer under året att fortsätta erbjuda pubar,
studiefrukostar och luncher, samt traditionsenliga sittningar. Målsättningen med fadderiet
under verksamhetsåret är att vara en inkörsport till föreningen, och gemenskapen den
innebär, för de nya studenterna. Fadderiet kommer även fokusera på att engagera och
motivera juriststudenter från högre terminer att vara faddrar för nyantagna studenter.

Klubbmästeriet kommer också ha som ändamål att visa juriststudenter det studentliv som
Stockholms universitet har att erbjuda. Klubbmästeriet kommer bland annat att anordna
pubar, interna event för klubbmästeriets marskalkar, föreläsningar m.m. Vidare kommer
klubbmästeriet lägga fokus på att effektivisera och betrygga den verksamhet som bedrivs i
kommittén och i relation till uthyrningar och event med andra kommittéer.

Idrottskommittén kommer fortsatt i sin verksamhet fokusera på olika aspekter av hälsa.
Fokus kommer läggas särskilt på att lyfta medvetenheten och kunskapen vad gäller
psykisk ohälsa i relation till idrott. Idrottskommittén kommer under vårterminen bland
annat att anordna fotbollsträningar i Frescati-hallen samt tillhandahålla möjligheten för
medlemmar att spela padel. Det kommer även anordnas en golfturnering tillsammans med
föreningens samarbetspartners i slutet av vårterminen. Under höstterminen ska kommittén
fortsatt verka för medlemmarnas hälsa genom att erbjuda ett utbud av aktiviteter och
turneringar.

Internationella kommittén kommer främst lägga fokus på att de internationella
juriststudenterna känner sig välkomna på universitetet och i föreningen. Den
internationella kommittén ska under året bereda möjlighet för de internationella
studenterna att träffa andra studenter och uppleva Stockholm. Kommittén ska även
ansvara för den traditionsenliga Folkbanquetten som anordnas på vårterminen och
tillgodose relationerna med andra nordiska juridiska föreningar.
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Underhållningsmästeriet kommer under året planera och förbereda för att ett spex ska
kunna anordnas nästa år. Kommittén kommer fortsatt att tillgodose möjligheten för
medlemmar att engagera sig i husbandet och bokcirkeln. Det huvudsakliga målet är att
medlemmar som är intresserade av musik, teater m.m. ska känna att det finns en plats för
dem där de kan få utlopp för sin kreativitet och sina hobbies.

Studiefrämjande verksamhet
Föreningen ska under verksamhetsåret 2023 bedriva studiebevakande verksamhet genom
sitt samarbete med övriga juridiska föreningar i nätverket Juris studerandes
riksorganisation (JURO). JURO driver frågor som är relevanta för samtliga juriststudenter
och utbyter erfarenheter för respektive lärosätes studiebevakning. Vidare kommer
föreningen fortsatt ha ett nära samarbete med Juridiska Linjerådet som arbetar för att
tillvarata och representera juriststudenternas intressen och rättigheter på fakultets- och
institutionsnivå.

Arbetsmarknadsfrämjande verksamhet
Under verksamhetsåret 2023 kommer den arbetsmarknadsfrämjande delen verka för att
upprätthålla fortsatt god kontakt med näringslivet. Allt som föreningen erbjuder via dess
arbetsmarknadsfrämjande verksamhet ska innefatta en förtjänst för medlemmarna.
Konkret uttrycks detta i ett fördjupat samarbete med föreningens samarbetspartners, där
innehåll såväl som praktisk tillämpning ska granskas och utvärderas. Därtill ska
föreningens arbetsmarknadsmässa, Juristdagarna (JD), ytterligare effektiviseras och
professionaliseras.

Föreningen kommer under 2023 att fortsätta med konceptet som lanserades 2021, “JF:s
karriärmånad”, inom ramen för den arbetsmarknadsfrämjande verksamheten. I år kommer
karriärmånaden att vara i mars månad. Under karriärmånaden anordnar
marknadskommittén olika former av evenemang som alla syftar till att ge studenter en
inblick i vad man kan göra efter studierna. Kommittén kommer verka för att månaden ska
breddas och representera karriärsmöjligheter inom offentlig såväl som privat sektor.
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Valberedning 2023
Jag yrkar att styrelsen på Dechargestämman ska föreslå en valberedning för
verksamhetsåret:

Fredrik Nykvist (sammankallande)
Emma Söder
Markus Johansson-Martis

Ordförande
Alexandra Jensen
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Förslag till beslut om tillsättande av ledningsgrupp för
Folkbanquetten

Internationella kommitten
Vilma Boström
Matilda Bergman
Leopold Rengård
Emma Ridell
Junie Jemina

Internationell Sekreterare
Qian-Min Ruan
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JURIDISKA FÖRENINGENS PERSONUPPGIFTSPOLICY

1 § Personuppgiftsansvarig

Juridiska föreningen vid Stockholms universitet (“Föreningen”) är en ideell förening
som verkar för ett studiefrämjande klimat för studenter vid juristprogrammet vid
Stockholms universitet. Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandling och
lagring av personuppgifter.

1a § Kontaktperson

Informationssekreteraren är Föreningens kontaktperson för frågor avseende
personuppgifter.

2 § Inhämtning av personuppgifter

De personuppgifter som Föreningen behandlar inhämtas direkt från den som
registrerar sig som medlem i Föreningen och från Mecenat som Föreningen
samarbetar med. Personuppgifter inhämtas också vid bokning till evenemang,
däribland bokning av sittningar, underhållning och vid evenemang med
representanter från näringslivet. Vidare inhämtas personuppgifter i form av bilder när
Föreningen tar foton under evenemang som Föreningen anordnar.

3 § Omfattning

De personuppgifter som Föreningen inhämtar är bland annat namn, personnummer,
e-postadresser och bilder.

4 § Syfte

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att fullgöra Föreningens
avtalsförpliktelser gentemot dess nuvarande och före detta medlemmar. Med
avtalsförpliktelser avses här särskilt Föreningens stadga, till vilken medlemmar ska
ses som avtalsparter.

Föreningen behandlar även personuppgifter för marknadsföringsändamål, vilket
innebär att bilder på personer som deltar på evenemang arrangerade av Föreningen
kan komma att publiceras på sociala medier.

5 § Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter enligt ovan är att
behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal i vilket Föreningens medlemmar är
part (se GDPR art. 6.1.b).
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Vidare utgörs rättslig grund för behandling av personuppgifter av Föreningens
rättsliga förpliktelse enligt bokföringslagen (1999:1078) (se GDPR art. 6.1.c).

Därutöver utgörs rättslig grund för behandling av personuppgifter av
intresseavvägning, i vilken Föreningens berättigade intressen utgörs av exempelvis
marknadsföring (se GDPR art. 6.1.f).

6 § Lagring

Personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de
ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Personuppgifter lagras så länge de behövs för bokning av evenemang enligt 2 §
samt för bokföring i enlighet med bokföringslagen.

Lagring av personuppgifter i medlemsregister lagras så långt som det är nödvändigt
för att fullgöra Föreningens avtalsförpliktelser.

Därutöver kan personuppgifter lagras för marknadsföringsändamål under en
ändamålsenlig period oberoende av avtalsförhållande.

7 § Rätt att ta del av personuppgifter

Den som vill ta del av vilka personuppgifter som behandlas, eller vill få sina
personuppgifter rättade eller raderade, ska kontakta Föreningens kontaktperson
enligt 1a §.
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