
 

 

 Styrelsemöte 4 augusti 2021   

Protokoll  

 
 

 

 

Datum: 4 augusti 2021 

Plats: Zoom 

Tid: 18:00 

Närvarande: Hedda Lindahl, Rojan Arikan, Matilda Andersson, Emma Lindvall, My Öhman, 

Nilufer Nouri, Ebba Bolle, Mehdi Mohamed, Anton Holm.   

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat.  

 

2. Fastställande av dagordningen 

Styrelsen fastställer dagordningen.  

 

3. Val av justerare  

Styrelsen väljer Emma Lindwall till justerare. 

 

4. Föregående protokoll 

Ordförande går igenom föregående protokoll.  

 

5. Försäljning av lagböcker 

Sekreterare går igenom plan för försäljningen av lagböcker. Försäljning kommer ske 

under lunchöppet med start v. 35 med möjlighet till fler försäljningsdagar. Tre 

styrelseledamöter hjälps åt per dag, varav två har övergripande ansvar för 

försäljningen. Sekreterare upprättar excel-fil för alla att fylla i önskad dag.   

 

6. Beslut köpa kamera 

Styreslen beslutar genom acklamation om inköp av kamera till föreningen, inklusive 

minneskort och kameraväska, av en kostnad om 6 066 kr exklusive ev. fraktkostnad.  

 

7. Trivsel i styrelsen 

Styrelsen diskuterar hur gruppen ska arbeta för att trivas så bra som möjligt 

tillsammans. Sekreterare föreslår att ha en bestämd dag i månaden för styrelsen att 

umgås. Styrelsen anser att större aktiviteter, som innebär teambuilding, är kostnader 

som föreningen kan stå för. Det motiveras av att styrelsen får en bättre 

sammanhållning som kommer generera ett bättre styrelsearbete.   

 



 

 

Ekonomiansvarig påminner om att styrelsen ska respektera de kontakttider som har 

kommit överens om och hålla oss inom dessa tider. Det innebär som huvudregel ingen 

kontakt under helger (med undantag under events), innan kl 07 vardagar och efter kl 

21 vardagar.  

 

8. Grovplanering av verksamhetsåret 

Ordförande går igenom grovplanering för verksamhetsåret med fokus på perioden 

augusti-november.  

 

9. Uppdatering av planeringen av aktiviteter för medlemmar i september 

Studiesocialt ansvarig och aktivitetsansvarig informerar om hur långt de har kommit i 

planeringen för respektive aktivitet. Sekreterare informerar om planering vad gäller 

frukosten.  

 

En projektgrupp har inte tillsatts ännu. Styrelsen kommer att hjälpas åt att hitta 

personer att ingå i projektgruppen. Studiesocialt ansvarig och aktivitetsansvarig 

återkommer när de har upprättat dokument med information om ansvarsområden för 

projektgruppen.  

 

Aktivitetsansvarig har mailat universitetet. Föreningen får hålla aktiviteter på campus 

så länge vi efterföljer de riktlinjer som finns.  

 

10. Budget välkomstaktiviteter 

 

Grillkväll: 

Styrelsen beslutar genom acklamation om en kostnad om 2000 kr för grillkvällen.  

 

Pubrunda: 

Pubrundan kommer inte kosta något för föreningen.  

 

Frukost: 

Styrelsen bordlägger budget för frukost till nästkommande möte.  

 

11. Uppdatera Föreningens förhållningsregler under pandemin 

Vice ordförande föreslår en uppdatering av föreningens förhållningsregler för 

bedrivande av fysisk verksamhet under covid-19. 

Styrelsen beslutar genom acklamation att uppdatera förhållningsreglerna för 

bedrivande av fysisk verksamhet under covid-19 i enlighet med bifogad bilaga.  

 

12. Frågor om individuella verksamhetsplaner? 

Inga frågor.  

 

13. Frågor om budgetansökningarna? 

Ekonomiansvarig svarar på frågor avseende de budgetförslag som ska lämnas i 



 

 

verksamhetsplanerna. Styrelsen ska hellre överskatta än underskatta budgeten i 

förslagen.  

 

14. Sekreterare 

i. Posten 

Näringslivsansvarig har hämtat posten inför mötet och informerar om denna.  

 

ii. Lunchöppet  

Styrelsen beslutar genom acklamation att återuppta lunchöppet under 

höstterminen 2021. 

 

Sekreterare ska göra ett löpande schema för lunchöppet för verksamhetsåret 

med start v. 36 som läggs upp på drive. Styrelsen kommer överens om att två 

personer ska hjälpas åt per lunch. 

   

iii. Övrigt 

Sekreterare ska lägga upp ett dokument i mapp “Bokning av kontor” där 

bokningar av kontoret görs. Förhållningsregler utifrån pandemin ska 

efterföljas i enlighet med uppdaterade rutiner (se bifogad bilaga). 

 

Sekreterare går igenom rutin avseende justering av protokoll. Rutin för detta 

kommer sammanställas i ett dokument och läggas i mapp 

“Arbetsinstruktioner”.  

 

15. Marknadsföringsansvarig 

- 

 

16. Studiesocialt ansvarig  

i. Uppdatering ang Räkbåten 

Räkbåten är bokad till den 16 september kl 18 till 21. Maxantal är 50 personer. 

Ritz är bokat efteråt med fri entré och köföreträde. Studiesocialt ansvarig har 

fått prisförslag om 1500 kr för DJ.   

 

ii. Datum för bal bokat 

Bal är bokat på slottet i maj. Studiesocialt ansvarig återkommer med exakt 

datum. 

 

iii. Övrigt 

- 

 

17. Aktivitetsansvarig 

i. Uppdatering Åreresan  

Aktivitetsansvarig informerar om att Skistar ännu inte har släppt någon 

information om skiweek. Det finns därför ingen möjlighet att boka åreresan 



 

 

än. Aktivitetsansvarig kommer att få mail när bokning öppnar upp och 

återkommer då.  

 

ii. JF-olympiaden 

Styrelsen ser positivt på att genomföra olympiaden. Det är viktigt att 

folkhälsomyndighetens restriktioner efterföljs och att aktiviteter genomförs 

där avstånd är möjligt att hållas. 

 

Möjlighet finns att boka fotbollsplan och aktiviteter. Studiesocialt ansvarig har 

mailat avseende möjlighet att hyra röda paviljongen för sittning efter 

olympiaden.  

 

Utbildningsansvarig RP avviker från mötet.  

 

iii. Övrigt  

- 

 

18. Ekonomiansvarig 

i. Fråga om utlägg  

Ekonomiansvarig ställer frågan om alla har möjlighet att göra utlägg för 

kostnader relaterade till föreningen. Det som går kan tas på faktura. Om någon 

behöver ersättning omgående eller inte önskar lägga ut kontaktas 

ekonomiansvarig.   

 

ii. Krigskassa 

Punkten bordläggs till nästkommande möte.  

 

iii. Övrigt 

- 

 

19. Näringslivsansvarig 

i. Beslut om föreningen kan stå för lunch med Lindahl vid förnyelse av 

samarbetsavtal 

Styrelsen beslutar genom acklamation att föreningen betalar lunch av en 

kostnad om 750 kr.   

 

ii. Information om merch vid välkomstaktivitet 

Näringslivsansvarig har tackat ja till utdelning av gratisprodukter från 

föreningens samarbetspartners vid välkomstaktiviteter och kommer att ansvara 

för förvaring och utdelning av denna.  

 

iii. Övrigt 

-  

 



 

 

20. Utbildningsansvariga  

i. Övrigt 

- 

 

21. Ordförande och vice ordförande 

i. Alkoholpolicy och representationspolicy 

Presidiet föreslår att styrelsen ska anta samma policys som föregående 

verksamhetsår med den enda förändringen att den binder även kommande 

styrelser om de inte väljer att förändra eller upphäva policyerna (se bifogade 

bilagor).  

 

Styrelsen beslutar genom acklamation att anta den föreslagna alkoholpolicyn 

och representationspolicyn. Dessa policys gäller tillsvidare. 

 

ii. Kårfråga 

Punkten bordläggs till nästkommande möte.  

 

iii. Information möte med inspektor 

Ordförande berättar att inspektorn meddelat att han önskar vara aktiv 

konfliktlösare. 

Under verksamhetsåret önskar han främst ha kontakt med i förväg bestämda 

personer, vilka ordförande föreslår ska vara presidiet. 

Mer information om mötet kommer att ges vid ett senare tillfälle. 

 

iv. Information möte med revisor 

Ordförande berättar att revisorn är villig att uttala sig om föreningens budget i 

samband med att den läggs. Ordförande och ekonomiansvarig sköter 

kontakten om detta med revisorn. 

Mer information om mötet kommer att ges vid ett senare tillfälle. 

 

v. Ledarskapsutbildning 

Ordförande ger förslag om en heldag med ledarskapsutbildning för styrelsen 

med en extern expert. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget. Ordförande ska 

titta vidare på detta.  

 

vi. JM banketten 

Ekonomiansvarig informerar om att hon och ordförande har haft ett möte med 

projektledare och vice projektledare för juristmässan angående budgeten för 

juristmässan. En bankett på slottet innebär en avsevärd lägre vinst från 

juristmässan än vad föreningen brukar få in, med anledning av den ökade 

kostnaden att hyra slottet. Kan inte projektgruppen förhandla med 

Örebrokompaniet om ett lägre pris är ett alternativ att hyra Elite hotel. 

Styrelsen kommer att behöva ta ett beslut i augusti avseende lokal för 



 

 

banketten. 

 

vii. Övrigt 

Vice ordförande har kollat på datum för föreningsstämman. Datum kommer 

bokas i nära framtid.  

 

Ordförande informerar om att utgivningsbeviset för Prima Facie går ut inom 

kort. Utgivningsbeviset kommer att behöva uppdateras av föreningen om inte 

ägarbyte genomförs.  

 

22. Övrigt  

- 

 

23. Kommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde planeras hållas under vecka 33. Vice ordförande 

återkommer med förslag på datum.  

 

24. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 

Sekreterare 

Matilda Andersson  

 

________________________ 

 

Justerare      Justerare 

Hedda Lindahl      Emma Lindwall 

 

________________________   ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA UPPDATERING AV FÖRHÅLLNINGSREGLER  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

BILAGA ALKOHOLPOLICY  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA REPRESENTATIONSPOLICY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


