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Styrelsemöte 29 mars 2022 

Protokoll 

Datum: 29/3-22 

Plats: Kontoret 

Tid: 8:00 

Närvarande: Redda Lindahl, Rojan Arikan, Matilda Andersson, My Öhman, Nilufer Nouri, 

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

1. Mötets öp1;>nande · 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

2. Val av justerare 

Styrelsen väljer Nilufer Nouri till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 

Styrelsen fastställer dagordningen. 

4. Föregående protokoll 

Ordförande går igenom föregående protokoll. 

5. PC-beslut att bjuda JF Karlstads styrelse till vår bal 

Styrelsen beslutade den 21 mars 2022 per capsulam om att bjuda hela JF Karlstads 

styrelse till JF Örebros vårbal den 7 maj. Inbjudan motiveras av att JF Karlstad bjudit 

in hela JF Örebros styrelse till Karlstads bankett den 9 april. 

6. Sekreterare 

i. Posten 
Post hämtas ut senare idag. 

ii. Övrigt 

Sekreterare påminner om upplägg inför styrelseaktivitet kommande helg. 

Sekreterare ska lägga upp en excel-fil i Drive där uppgifter om 

stödmedlemmar kan föras in, då det för närvarande inte fungerar att lägga till 

stödmedlemmar i Membit. Personer som önskar bli stödmedlemmar måste 

därför komma in på lunchöppet och uppge information och betala på plats. 

Sekreterare försöker få tag på Membit för att lösa problemet. Tills dess far 
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styrelsen skriva upp stödmedlemmar i excel-fil. 

7. Marknadsföringsansvarig 

i. Ekonomiskt beslut 200 kr studenternas dag 

Marknadsföringsansvarig lyfter frågan om inköp av godispåsar om totalt 200 

kr att ha i goodiebags inför studenternas dag. 

Styrelsen beslutar genom acklamation om inköp av godispåsar om totalt 200 

kr. 

ii. Övrigt 

8. Studiesocialt ansvarig 

i. Pris på balbiljetter 

ii. 

Styrelsen diskuterar pris på balbiljetter för kommande vårbal den 7 maj. Balen 

kommer att generera mindre sponsorintäkter än tänkt men kommer också att 

kosta mindre än tänkt. Studiesocialt ansvarig presenterar-förslag på 650 kr per 

biljett för medlemmar och 1 150 • kr per biljett för icke medlemmar. Den 

slutliga faktiska kostnaden per person beräknas landa någonstans runt 

1100-1200 ,kr. Det finns en medräknad kostnad om l 0 000 kr för efterfest i 

budgeten, men en lokal för efterfest finns för närvarande inte. Antingen ligger 

denna kostnad kvar för det fall lokal hittas eller så sänks priset på biljetterna. 

Styrelsen anser denna kostnad ska ligga kvar och att biljettpriset för 

medlemmar ska vara 650 kr. Skulle det inte gå att genomföra en efterfest kan 

pengarna spenderas på balen. 

Vad gäller biljetter för icke medlemmar kommer styrelsen överens om ett pris 

om 1 200 kr. 

Beslut om förtur till högre terminer till balen 

Studiesocialt ansvarig föreslår att studenter som går sin sista vårtermin ska få 

en halvtimmes förtur till balbiljetterna, med anledning av att det är den sista 

balen för dessa studenter och någon bal inte har kunnat genomföras de senaste 

två åren pga. Covid-19. Ett föcslag är att sätta en viss antals begränsning för 

dessa biljetter så att inte för många biljetter går till förtursplatser. 

Styrelsen beslutar genom öppen votering att ge en halvtimmes förtur till balen 

för studenter som går termin 8 på juristprogrammet och termin 6 på det 

rättsvetenskapliga programmet med en antalsbegränsning om 40 biljetter. 

iii. Övrigt 

9. Aktivitetsansvarig 
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i. Subventionerin2 av paintball till styrelsen 

Punk 9.i föredras efter 13.iii. 

Aktivitetsansvarig lyfter frågan om styrelsen ska fä subventionerade biljetter 

till paintballen som är inplanerad till den 3 april. Enligt preliminär uppskattad 

budgetuppföljning påverkar detta inte budget. Skäl till att styrelsen ska fä gå 

gratis är att inte bara alkoholrelaterade event ska subventioneras. Det behövs 

även fler deltagare till evenemanget då det nu är få anmälda. 

Styrelsen beslutar genom acklamation att styrelsen tär delta gratis på paintball 

den 3 april. 

ii. Övrigt 

10. Ekonomiansvarig 
i. Övrigt 

Ekonomiansvarig ska skanna in verifikationer till den externa revisorn och 

önskar hjälp med dessa från övriga i styrelsen. 

11. Näringslivsansvarig 
i. Övrigt 

Näringslivsansvarig informerar om att Roschier kommer till universitetet 

under vecka 15 och kommer stå i Studentcentrum. 

Ett möte är inplanerat med Hammarskiöld som är intresserade av att bli 

samarbetspartner med JF. 

12. Utbildningsansvariga 
i. Föreläsning om psykisk ohälsa och stress eller i arbetsrätt 

Utbildningsansvarig RP har fått förfrågan om JF skulle vara intresserad av att 

Milla Jonsson, som är tidigare VD hos företaget FackApp, kommer och 

föreläser för JF:s medlemmar. Milla Jonsson är en erfaren föreläsare och 

t) föreläser om psykisk ohälsa och stress. Ett alternativt föreläsningsämne som 

också skulle kunna vara av intresse är arbetsrätt. Utbildningsansvarig RP har 

efterfrågat ersättningsanspråk men inte fått svar. Styrelsen diskuterar huruvida 

Milla Jonsson ska få föreläsa eller inte. Det kan finnas ett intresse bland 

medlemmar men det finns en risk för att föreläsningen kommer att generera i 

marknadsföring för företaget FackApp. Detta skulle konkurrera med JF:s 

samarbetspartners. 

Styrelsen beslutar genom acklamation att inte genomföra föreläsning med 

FackApp. 

ii. Övri~t 
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13. Ordförande och vice ordförande 

i. Transportkostnader Lund 

Tågbiljetter till/från Lund inför JF Lunds bal är dyrare än vad som ryms inom 

budget. Ordförande presenterar nedan prisuppgifter. 

Resa Örebro-Lund fredagen kl 14.17 (4:17 h) 
Ej ombokningbart 1 554 kr. 

Ombokningsbart 1 791 kr. 
Avbokningsbart 2 142 kr. 

Resa Lund - Örebro söndagen kl. 11:18 (4:20 h) 
Ej ombokningsbart I 833 kr. 
Ombokningsbart 2 064 kr. 
Avbokningsbart 2 415 kr. 

Styelsen beslutar genom acklamation att boka ombokningsbara biljetter till 
och från Lund av en kostnad om 3 855 kr. 

ö. Prishöjning utställaravgifter Juristmässan 
Ledningsgruppen för Juristmässa:n önskar få inputs från styrelsen avseende 
prishöjning av utställaravgifter på Juristmässan. Flera utställare betalar idag 

för lite än vad de ska göra, baserat på årsinkomst. För att hamna i rätt prisklass 
kommer vissa utställare behöva betala tre gånger så mycket än föregående års 
Juristmässa. Frågan är om både en prishöjning och en överflyttning till rätt 

prisklass ska göras, eller bara den senare och då låta nästa års projektgrupp stå 

för prishöjningen. Styrelsen anser att både en prishöjning och justering av 

prisklasser ska göras för samtliga utställare som ligger i fel prisklass. 

iii. Diskussion hanterin2 av disciplinärenden 
Presidiet presenterar ett. utkast på handlingsplan för hantering av 
disciplinärenden. Styrelsen går igenom handlingsplanen och diskuterar hur 
olika disciplinärenden ska hanteras. 

iv. Information om MUCF 
Punkten bordläggs till senare möte. 

v. Måenderunda 
Punkten bordläggs till senare möte. 

vi. Övria, 

14. Övri2t 
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15. Kommande sammanträde 

Kommande sammanträde planeras hållas tisdagen den 5 april kl 08.00. 

16. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Juste rare 
Hedda Lindahl 

MJI_ ~/It 
Justerare 

Nil~ J~ 


