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Datum: 24/ 11-21 
Plats: JF-kontorct 
Tid: 8:00 
Ntirvarande: Hedda Lindahl, Rojan Arikan, Matilda Andersson, My Ohman, Nilufer Nouri, 
Emma Lindwall, Anton Holm, Mehdi Mohamed, Filippa Bruno, Ebba Solle. 

1. Motets oppnande 
Ordforande forklarar motet oppnat. 

2. Faststallande av daeordningen 
Styrelsen faststiiller dagordningen. 

3. Val av justerare 
Styrelsen valjer Anton Holm till justerare. 

4. Foregaende protokoll 
Ordforande gar igenom foregaende protokoll. 

5. Corona 
Styrelsen gar igenom nuvarande !age avseende Covid-19 och gallande restriktioner . 

Fr.o.m. I december kravs vaccinationspass for deltagande vid allmanna 
sammankomster dar antalet deltagare ar fler an I 00. Det kan bli aktuellt att krava det 
pa tler platser, aven om antalet understiger I 00. Valjer arrangorer att inte krava 
vaccinationspass kommer restriktioner inforas. 

Resten av Europa har hog smittspridning men Sverige ligger pa en relativt lag 
smittniva i jamforelse. Det ar bestamt att alla over 18 ar ska ta en tredje dos sex 
manader efter den andra dosen. Nytt fran i forrgar ar att aven fullt vaccinerade ska 
testa sig vid symptom. 

6. Sckreterare 
Punkt 6 foredras efter punkt 13.ii. 
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Posten 
lngcn post alt dcla ul. 

Upptradandc julsittning 
Sekrelcrare ber styrelsen se over datum for att trana pa upptradande in for 
julsitlningcn. Styrclscn kommcr ovcrcns om atl scs och ova en forsta gang 
efter slyrelsemole mandag 29 november. 

Datum for middag 
Sekrctcrare lyfter fragan om datum for middag med styrelsen innan 
jullcdighct. Sckrctcrarc kommcr gc forslag pa datum i faccbook-gruppcn for 
styrelscn all rosta pa. 

{)vrigt 

7. Marknadsforingsansvaril?, 
,. Ovrigt 

8. Studiesocialt ansvarig 
i. Ovrigt 

9. Aktivitetsansvarig 
i. Ovrigt 

I 0. Ekonomiansvarig 
i. Ovrigt 

t t. Naringslivsansvarig 
• i. Forslag pa fornyelse av Cederqvist avtal 

• 
Naringslivsansvarig lyfter fragan om att hoja priser for foreningens 
huvudsamarbetsavtal. En risk med en sadan hojning iir alt JF forlorar 
mojligheten att fa balen sponsrad i v{1r, vilket Ni.iringslivsansvarig ska forsoka 
fa till stand i bo~jan av januari. Yid fomyelsc av Cederqvist avtal foreslar 
Naringslivsansvarig darfor alt inte oka kostnaden for avtalet. 

Ett forslag pa nytt avtal presenterns. I det nya avtalet iir Cederqvist drink 
bo1ttagcn och riitten till fyra helsidor i ett nummer av Prima Facie. lstiillet har 
de riitt till en annons i fyra nummer av tidningen. Priset for 
huvudsamarbetsavtalct forcslas vara dctsamma som tidigarc. 

Styrelscn beslutar genom acklamation att godkanna att liigga fram forslag pa 
hu vudsamarbetsavtal till Cederqvist enligt vad Niiringslivsansvarig foreslagit. 
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ii. Tv:1 byn1er viii hjuda v:lrn mcdlcmmar pil middag 

Niiringslivsansvarig informcrar om all tva byracr har horl av sig och viii bjuda 

JF:s mcdlernmar pa middag. Att lata bynicr som vi intc har avtal med bjuda pa 

middag med for ii cna sidan ell incitament ti IJ all inte bli samarbetspartners 

med JF. A andra sidan har inte JF rnojlighet all ha for rniinga 

samarbctspartners. Niiringslivsansvarig foreslar all affarsjuridiska bynicr 

bchovcr vara atminstone sponsorer till JF for all anordna event med 

foreningen . Slyrclsen diskuterar alternaliv. 

. • · ·d· k b • ff anordna 
Styrelscn beslutar gcnom acklamat1on att affarsJun 1s a yracr ,,r 

event med JF om de Mminstone ar sponsorer till foreningen . 

iii. Akavia 
Naringslivsansvarig informerar om evcntct med Akavia som holls igar. 

iv. Ovri~t . . . 

Nfaingslivsansvarig informerar om framtida molen med nagra affiirsJund1ska 

byracr. Deis ska mote hallas med Deloitte avseende sponsring till JF, dels ska 

White & Case aterkomma i veckan for mote. Vidare kommer mota hallas med 

Ccdcrquist s0111 framovcr viii anordna ctl event med JF. 

12. Utbildningsansvariga 

i. Ovrigt 
Utbildningsansvariga infonnerar 0111 dcras arbete. 

13. Ordforande och vice ordforande 

Punkt 13. 1 och 13.ii foredras cfter punkt 5 . 

i. Utoka kostnader for ~rsmote och minska kostnaderna for pubkviillar 

lnkop av bubbel och mat har gjorts av en kostnad om totalt ca 4500 kr infor 

• foreningsstiimman. Ordforande foreslar diirfor att ta ekonomiskt beslut om att 

oka kostnaderna for Arsmote med 2100 kr och att istallet sanka kostnadema 

fo r pubkvii llar med I 500 kr eftersom det i denna budgetpost fanns utrymme 

fiir gratisevenemang. 

Styrelscn beslutar genom acklamation att oka kostnaderna for arsmote med 

2100 kr och minska kostnader for pubkvallar med 1500 kr. 

ii. Fiirbcrcdclser/uppliigget infor foreningsstiimman 

Vice ordforande gar igenom planering och uppliigg infor foreningsstamman. 
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Studiesocialt ansvarig avviker fran motet. 

iii. Utskottsordforandcmotct 

Ordforande informerar om utskottsordforandemotet. Ordforanden gav fin 

rcspons over utskotten och deras arbete. 

Nagot som utskottsordforandcn tog upp var lunchoppct och forslag pa hur 

delta kan bli annu battrc. Ett forslag ar att salta upp nagon typ av 

valkomstskyll for att inbjuda flcr till att komma in. Ett annal fo rslag iir alt 

samtliga ulskott ska halla i varsitt lunchoppet. 

iv. Ovri2t 

14. Ovrigt 

Ordforande informerar om att kontakt har tagits med Karlstad avseende utbytc 

av balbiljettcr. Karlstads bankett kommer hallas 26 februari . Karlstad ska 

aterkomma men verkar positivt installda till forslaget. Ordforande komrner 

aven hora med Lund om reservation for tlcr balbiljetter till deras varbal. 

Ordforande tar upp tva forslag pa helger fcir styrelsehiing for alla alt se over, 

22-23 januari alternalivt 12-13 februari. 

15. Kommande sammantriide 
Komrnande sammantriide planeras hallas mandag 29 november kl 17. 15 med 

eftcrfo ljandc ovning av upptriidande in for julsittning. 

16. Motet avslutas 
Ordforandc forklarar motet avslutal. 

Sckrclcrare 

Matilda A 

Juste rare Justerare 

Anton Holm 

~Jon ¥JJ~ 


