
...------, 2021/22:39 

E Styrelsemote 26 April 2022 
I Protokoll ... z 

~ :, 
1) 0 
t,s. ~ - ,.. (bq. 

'+ ~<,; 
GtN VIO t) 

Datum: 26/4 2022 
Plats: Kontoret 
Tid: 08.10 
Narvarande: Hedda Lindahl, Rojan Arikan, Matilda Andersson, Nilufer Nouri, 
Emma Lindwall, Anton Holm, Mehdi Mohamed, Filippa Bruno, Ebba Bolte. 

1. Motets oppnande 
Ordforande forklarar motet oppnat. 

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

3. Faststallande av daeordnineen 
Styrelsen faststaller dagordningen. 

4. Foregaende protokoll 
Ordforande gar igeQom foregaende protokoll. 

Utbildningsansvarig RP ansluter till motet. 

5. Sekreterare 
i. Posten 

Posten kommer att hamtas ut imorgon. 

ii. lli'.rigt 
Sekreterare informerar om upplagg infor boule och middag med institutionen 

· ·de~-4..:maj .. Boule arbokad kl 18.00 och middag kl 19.30. 
I\ 

Sekreterare paminner vidare om att signera och skanna in tidigare protokoll. 

6. Marknadsforingsansvarig 
i. Ovrigt . . 

7. Studiesocialt ansvarig 



• 

i. Avslutningssittning ~ 
Avslutningssittningen den 13 maj, som ursprungligen planerades hallas pa Ritz'.s lokal Niva, behaver anordnas i annan lokal da Ritz inte kommer att ha oppet pa fredagar. Studiesocialt ansvarig presenterar forslag pa altemativa lokaler. Max 50 personer kommer att narvara och sittningen ar budgeterad till 6 000 kr. 

Altematiy 1 
Stora Orebro 
Pris: 120 kr/person for en varmratt---+ 6000 kr + ovriga kostnader---+ 6 500 kr 

Altemativ 2 
Satin 
Pris: 200 kr/person for en vannratt + bubbel ---+ 10 000 + ovriga kostnader---+ 10 500,k.r _.'. 

Altemativ 3 
Roda paviljongen: 600 kr . , .;: , 
Caterad mat: 120 kr/person (ndgot osiikert pris)---+ 6000 kr + ovriga kostnader och hyra ---+ 7 100 kr. Det tredje altemativet forutsiitter mer arbete for styrelsen, dels med forberedelser, dels med stiidning efter sittningen. 

Styrelsen diskuterar de olika altemativen. Styrelsen foredrar det tredje altemativet. For det fall maten kostar 130 kr/person blir kostnaden 7 600 kr, vilket innebiir en okning av budgeten med 1 600 kr. 

Styrelsen beslutar genom acklamation att ha avslutningssittningen den 13 maj pa Roda Paviljongen· f0r en kostnad om 7 600 kr. 

ii. Ovrigt. ' 

(t 8. Aktivitetsansvarig 
i. lli'.rlgt 

Aktivitetsansvarig infonnerar om att idrottsutskottet planerar en multibolldag 
till den 21 maj. · 

9. Ekonomiansvarig 
i. Ovrigt 

10. Naringslivsansvarig 
1. Pris for avtalsmallar • · 

NiiringsliN"sansvarig presenterar ett reviderat nytt forslag pa hojning av priser i avtalsmallarna, som beslutades om vid styrelsemote den 12 april. Detta med 
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anledning av att Juristmiissan har okat utstiilµiingsprisema och sina egna 

samarbetsavtal. Naringslivsansvarig har darmed justerat forslaget till mindre 
hojningar av foreningens avtalsmallar jamfort med gallande avtal. Risken 

finns, med de tidigare beslutade prishojningama tillsammans med de utokade 

priserna pa Juristmassan, att Juristmassan far svarare att fa 

huvudsamarbetspartners. Nagra i Styrelsen anfor dock att en prisbojning i 

avtalsmallar inte bor medfora en sadan risk. Dessutom beror prishojningarna 

inte alla potentiella huvudsamarbetspartners till Juristmassan. 

Genom oppen omrostning rostar styrelsen ner Niiringslivsansvarigas 

framlagda forslag. Diinned kvarstar de prishojningar som beslutades om vid 

styrelsemote den 12 april. 

ilYtigt 

11. Utbildninesansvarh:a 
i. Ekonomiskt beslut: Kostnad for peda202iska priset 

Utbildningsansvarig JP infonnerar om kostnader for de fysiska priser som ska 

delas ut till vinnarna av det pedagogiska priset for ar 2020, 2021 och 

forevarande ar. 

Kostnader ir som foljer: 
Award+ gravyr med JF:s logga och text: 450 :- per pris 
Startavgift: 200:-
Leveransavgift: 120 :- _ 

For tre priser blir kostnaden totalt 1 670 kr enligt kostnaderna ovan. Eftersom 

kostnaderna ar nagot preliminara och det iir kort om tid iir <let onskvart att 

besluta om en nagot hogre budget. 

Styrelsen beslutar genom acklamation att kopa in tre fysiska pedagogiska 

priser av en kostnad upp till 2 000 kr . 

ii. Ovrigt 

12. Ordforande och vice ordforande 
i. Information infor valmotet 

Vice ordforande gar igenom uppliigg infor valmotet imorgon. Vice ordforande 

kommer behova hjiilp av ovriga i styrelsen med forberedelser infor motet. 

Fikabrod ar inte budgeterat for och ryms for niirvarande inte inom budget. Det 

ar dock onskvart att bjuda pa fika fore motet borjar. Vice ordforande undrar 

diirfor om budget kan utokas med 200 kr. 
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Styrelsen beslutar genom acklamation att utoka budget for valmotet med 200 

kr, till en total kostnad om 4 200 kr. 

ii. Information om boule med institutionen 

Punkt 12.ii ar foredragen under punkt 5.ii. 

iii. Uppdaterin& efter JURO-styrelsemote 
Vice ordforande tillsammans med Utbildningsansvarig JP informerar om 

JURO-motet sorn Mlls i Lund i lordags. Under motet diskuterades bl.a. 

MUCF-ansokan som ska skickas' in till MUCF efter sommaren, samt enkaten 

om psykisk ohalsa. Innan sommaren ska JURO vara klar med sin rapport. 

iv. Uppdaterine efter ordforandemote 
Ordforande infonnerar om ordforandemotet som holls i Lund i lordags. Under 

v. 

vi. 

13. Ovrigt 

motet diskuterades flera fragor, bl.a. naringslivet och om arbetsgivare ska 

tillatas inhiimta betyg infor kontaktsamtal under arbetsmassor. Dessa kan bidra 

med betygshets ocb, det iir dessutom vanligt att betygen forst hanteras av 

studenter i projektgruppen vilket kan vara kansligt for de som soker 

kontaktsamtal. Nagra fcireningar sager redan nej till detta och det finns en 

onskan att samtliga fcireningar ska fcilja efter. Styrelsens asikt inhiimtas i 

fragan. Styrelsen _ iir generellt positiv.. till att inte tillata arbetsgivare inhamta 

betyg infcir kontaktsamtalen pa Juristmiissan. 

Vidare diskuterades fciretriide . ,pa niiringslivsevenemang for vissa terminer. 

Foretriide anses generellt i fcireningama vara okej men inte uteslutande 

deltagande for vissa terrniner. 

Alurnnverksamhet togs ocksa upp pa motet, vilket innebiir en verksamhet for 

studenter som tagit examen. Tanken iir att en reunion anordnas for dessa en 

gang per ar. Det finns ett intresse att infora en sadan verksamhet bland 

foreningama. 
.I,;_ ; 

Marknadsforingsansvarig avviker fran motet. 

Diskussion hanterine av disciplinarenden 
Styrelsen fortsiitter diskutera foreningens hantering av discipliniirenden utifran 

det utkast pa handlingsplan som presidiet tagit fram. 

Ovrigt 

14. Kommande sammantrade 

Kommande sammantriide planeras hallas tisdagen den 3 maj kl 08.00. 
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15, _Motet avslutas 
Ordforande fdrklarar motet avslutat. 

,Sekreterare 
Matilda Andersso 

Justerare 

Hu;Lffi!A 
Justerare 
Anton Holm 

I~ Mir~ 


