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Styrelsemöte 29 nov 2021 

Protokoll 

Datum: 29/i 1-21 

Plats: Zoom 
Tid: 17:15 

Närvarande: Redda Lindahl, Rojan Arikan, My Öhman, Nilufer Nouri, Emma Lindwall, 

Anton Holm, Mehdi Mohamed, Filippa Bruna, Ebba Balle. 

1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordningen 
Styrelsen fastställer dagordningen. 

3. Val av sekreterare 

Styrelsen väljer Rojan Arikan till sekreterare. 

4. Val av justerare 
Styrelsen väljer Nilufer Nouri till justerare. 

5. Före&ående protokoll 
Ordförande går igenom föregående protokoll. 

6. Corona 
Höjda restriktioner i Blekinge. Två misstänkta omikronfall hittades i Jönköping. 

Kurvan avseende antal smittade i Örebro län fortsätter gå uppåt, smittspridningen ökar 

alltjämt. Antal smittade i landet har också ökat, dock förefaller de intensivvårdade inte 

ha ökat lika mycket. 

Ordförande lyfter huruvida det kan vara nödvändigt av styrelsen att kräva vaccinbevis 

på alla våra evenemang. Det är dock i dagsläget oklart, men en sak som styrelsen ska 

tänka på inför framtiden. 

Styrelsen har redan:·_~eslutat att ha vaccinationskrav på Åreresan. 



Antalet deltagare på julsittningen kommer inte att öv~rs~ga 100 pe~soner och det är i 

dagsläget oklart om Strömpis kommer att kräva vaccmat1onspass pa evenemanget. 

7. Sekttte,·are 
i. Posten 

ii. Övrigt 
Sekreterare är inte närvarande. 

8. Marknadsförine;sansvarie: 
Ö 

. 
i.vngt 

Varje advent kommer marknadsföringsutskottet att publicera på JF:s sociala 

kanaler. 

9. Studiesocialt ansvarig 

i. Övrigt . 
Studiesocialt;ansvarig }yfter frågan om det är någon från 

marknadsföringsutskottet som kommer att fotografera under julsittningen. Det 

verkar som att åtminstone en ledamot från utskottet kommer närvara på 

sittningen. Huruvida det är lämpligt att fotografera med föreningens kamera 

vid ett evenemang där fotografen eventuellt kommer att konsumera alkohol 

lyftes av marknadsföringsansvarig. 

Även frågarhvar kameran ska kunna läggas lyftes i diskussion och den skulle 

kunna läggas i garderoben. Det är därmed oklart om kameran ska tas med till 

julsittningen. 

10. Aktiyitetsansvarie 
i. Övriet 

Aktivitetsansvarig_nämner padeltumeringen som är den 30/11 och avser också 

fotografera på evenemanget. Kameran ska eventuellt användas under 

evenemanget. 

Kontroll av vaccinbevis inför Åreresan kommer inte att ske under 1 unchöppet 

utan det kommer ske i grupprum på grund av integritetsskäl . Datum och plats 

för detta kommer att medqelas till de som ska delta på resan. 

11. Ekonomiansyarie ~ 
i. Övrigt ·· 

Ekonomiansvarig lyfter att det har förekommit önskemål om att betala till 

föreningen genom bankgiro istället för swish. Betalning genom swish ska 

dock krävas i första hand. 



/ Eftersom mycket småsaker avseende ekonomin dyker upp kontinuerligt 

föreslår ordförande att dessa rutiner skrivs ned i de ekonomirutiner som redan 

finns idag. Ekonomiansvarig ställer sig positiv till detta. 
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12. Nä1ingslivsansvarie: 
i. Öyrie:t 

Cederquisteventet kommer att skjutas upp på grund av diverse oklarheter. 

Frågan om när Stockholmsresan är bäst lämpad att vara lyftes av 

näringslivsansvarig. Mars eller april ansågs lämpligt av aktivitetsansvarig och 

många i styrelsen höll med. Utbildningsansvarig RP nämner att 

rättsvetardagen är i mitten av februari, så att dessa inte ska krocka. 

Fotbollsturnering med JF Uppsala kommer förmodligen att ske i maj . 

Utlandsresan har tidigare skett i samband med valborgshelgen. 

13. Utbildningsansvariga 

i. Övrigt 
Utbildningsansvarig RP frågar hur det ska markeras i planeringskalendem när 

exakta datum för rättsvetardagen är oklart men att det förmodligen kommer 

falla under vissa veckor. Ordförande anser att en kommentar bör skrivas i 

dokumentet där det framgår att evenemanget eventuellt kommer ske under de 

veckorna. 

Utbildningsansvarig RP lyfter även att praktik inte kommer vara möjligt för de 

rättsvetarstudenter som idag studerar termin 3 på grund av 

budgetnedskärningar. Även juriststudt,mter kommer att påverkas av detta 

beslut nästa läsår. Tripletten ska ta upp denna fråga eftersom det är väldigt 

viktigt för studenterna att kunna erbjudas praktik. 

Studievägledningen har ansetts bristfällig bland studenterna. Utbildningsråden 

har i dagsläget kontakt med institutionen avseende detta. 

Frågan om hur det blir med diplomeringen i januari lyftes av ordförande. 

Utbildningsansvarig JP kommer att ha möte med representanter från 

institutionen den 6,december. Vissa studenter som är aktuella för diplomering 

har önskemål om att ceremonin ska vara på plats och inte på distans. Dessa 

å~ikter ska tas med på mötet. 

14. Ordförande och vice ordförande 
1. Föreningsstämman 

Ordförande lyfter frågan hur föreningsstärnman kan förbättras i framtiden. 

Många punkter på dagordningen skulle kunna effektiviseras enligt flera i 



/ 

styrelsen. En ide är att mötesordföranden bör sätta en tidsram för varje 

dagordningspunkt vid nästa stämma där många punkter. ska diskuteras. Det 

skulle kunna uppfattas som odemokratiskt eftersom alla kanske inte kommer 
) 

till tals, men kan vara nödvändigt för att mötet inte ska behöva hålla på en 

helkväll som nu var fallet denna stämma. 

En annan ide är att det till nästa stämma kan uppmanas att de som har åsikter 

om propositioner skulle kunna förmedla detta genom anmälda motioner och 

inte genom oanmälda. Det är svårt att veta var denna gräns ska dras, men detta 

ska läggas i åtanke inför nästa föreningsstämma. 

Ordförande lyfter att detta diskuterades på ordförandemötet i Stockholm. I 

andra föreningar har det varit många fler som har deltagit_på deras stämmor. 

Vissa föreningar har föreningsstämman som en heldag där frukost, lunch m.m. 

bjuds under dagen och där dagen sedan avslutas med en sittning. Andra 

föreningar delar upp de~ i två föreningsstämmor istället, för att hålla det 

kortare. 

ii. Sy upp ledoim::seruppsmedalj 
När styrelse-, heders-, utskottsordförande- och ledningsgruppsmedaljerna 

syddes upp tidigare missades en medalj_. Därmed behöver en till medalj bli 

sydd för Juristmässans ledning~grupp. 

Styrelsen beslutar genom acklamation att sy en till medalj för Juristmässans 

ledningsgrupp för en kostnad om SO kronor. 

iii. Subventionera bedersmedaljer 
Det är traditionsenligt att hed~rsmedaljer delas ut till de som blivit 

hedersmedlemmar under förentngsstämman. Under årets föreningsstämma 

tillkom fyra nya hedersmedlemmar i föreningen. 

En hedersmedalj är värd ungefär 95 kronor, vilket innebär att fyra medaljer 

totalt är värda 3 80 kronor. 

Styrelsen beslutar genom acklamation att dela ut fyra hedersmedaljer gratis för 

en minskning av föreningens tillgångar om 380 kronor. 

iv. Medaliutdelning .. , . 

Ordförande_ för~slår att medalj utdelningen sker i samband med fördrinken på 

slottsbalen 1 maJ. Styrelsen är eniga om detta. De medalj er som redan delats ut 

under året bör ~ses som lånade och ska också delas ut på balen. 
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v. ,JJJRO-/ordförande.wöte i Stockholm 

Ordför~de tar upp vad som sades på ordförandemötet i Stockholm. Bland 

~at diskuterades vaccinationsbevis, olämpligt uppträdande av 

nänngslivsrepresentant och föreningsstämmor. 

Utbildningsansvarig JP går igenom vad som behandlades under 

JURO-årsmötet. På mötet valdes det nya presidiet för JURO. JURO:s nya 

ordförande är Stina Brander, som är nuvarande ordförande för JF Umeå. 

JURO:s nya vice ordförande är Rickard Carlsson, som har varit tidigare 

JURO-styrelseledamot från JF Lund. 

MUCF-bidraget fick avslag på grund av bristande underlag från 

medlemsföreningama. 

Även upplägget för JURO-workshop,i Umeå lyftes på årsmötet. Bland annat 

kommer digitalisering, psyki~k ohälsa, utbildningsfrågor m.m. att lyftas under 

mötet. 

vi. Representation JJmeå 
Ordförande har fått förhinder och kommer inte kunna delta på banketten i 

Umeå. Det är oklart huruvida någon annan i styrelsen har möjlighet att delta, 

men några i styrelsen ska fundera på det. Det kommer i så fall kosta 600 kr att 

byta namn på flygbiljetten, och det är något styrelsen var positiv till att 

föreningen bekostar. · 

vii. Övrigt 

15. Övrigt 

Ordförande ber samtliga svara vilken helg i januari eller februari som en 

konferenshelg med styrelsen kan genomföras. Det är i dagsläget oklart hur och 

på vilken plats denna ska genomföras. 

ÖVning för styrels.~~s framträdande på julsittningen kunde inte ske som planerat 

ikväll. Styrelsen bestämmer att nästa övning ska ske måndagen den 6 december efter 

styrelsemötet. 

16. Kommande sammanträde 

Kommande sammanträde planeras hållas den 6 december kl 17:00 med efterföljande 

övning av uppträdande inför julsittning. 

17. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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Sekreterare 
Rojan Arikan 
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Justerare 
Nilufer Nouri 
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