
\ 
2022/23:13 

-- E Styrelsemote 
0 .,, ; Protokoll 221018 
:: ~1t1~H~lj z o··' .:> 

1' ~ ~·~:,, 0 (<''I, . 'b~ 
'1- .. <{<-

Gi:N VIO O 

Datum: 18 oktober 2022 
Plats: JF-kontoret 

• Tid: 08.30 
Narvarande: Nilufer Nouri, Anton Holm, Katarina Filipovska, Mehdi Mohamed, David 

• 
Sellberg, Hanie Seraj , Moa Werner, Emelie Jakobsson, Elsa Lundblad 

1. Motets oppnande 
Ordforande forklarar motet oppnat. 

2. Yal av justerare 
Styrelsen viiljer Anton Holm till justerare. 

3. Faststjillande av dagordningen 
Styrelsen faststiiller dagordningen. 

4. Fiiregaeode protokoll 
Ordforande gar igenom foregaende protokoll. 

5. Sekreterare 
i. Posten 

Posten hamtas ut efter motet. 

ii. Mote med Femjur 
Sekreterare informerar styrelsen om ett tidigare mote med Femjur. Under 
motet diskuterades ett eventuellt samarbete mellan foreningama. Sekreterare 
fragar hur styrelsen stiiller sig till att inleda ett samarbete med Femjur. Femjur 
bedriver ett aktivt jiimlikhetsarbete i storre utstrackning an vad Juridiska 
Foreningen gor i dagslaget. Med detta som grund ar styrelsen av uppfattningen 
att ett samarbete mellan foreningama hade genererat medlemsnytta. 
Sekreterare ska fortsatta utforska mojligheten att inleda nagot form av 
samarbete med Femjur. 

iii. 6vrigt 



I 

• 
• 

(t 

Styrelsen beslutar genom acklarnation att anta proposition om kandidater till 
valberedningen 22/23. 

Sekreterare informerar styrelsen om en andring i det fysiska arkivet. 

6. M arknadsforingsansvaiig 
i. lli'.rW 

7. Sh1diesocjait ansvarig 
i. Ovrigt 

Studiesocialt ansvarig informerar styrelsen om att foreningen har fatt bra 
aterkoppling efter pubrundan . 

Studiesocialt ansvarig staller fragan om foreningen ska bjuda utskotten pa en 
fordrink under utskottssittningen. Styrelsen stiiller sig positiva till forslaget sit 
liinge kostnaden for detta faller inom budgeten . 

8. Aktivitetsansvarig 
i. Fortur Arehjljetter 

Aktivitetsansvarig staller fragan om fortur till biljetter ska ges till hogre 
terminer och till styrelseledarnoter. Styrelsen ar av uppfattningen att inte ge 
fortur till hogre terminer. Vad galler fortur till styrelseledarnoter ar styrelsen av 
uppfattningen att det ar nodvandigt att nagon mer an aktivitetsansvarig foljer 
med under resan. 

Styrelsen beslutar genom acklarnation att fem styrelsemedlemmar inklusive 
aktivitetsansvarig ska fa fortur till Areresan. 

ii. Ovrigt 

9. Ekonomiansvaaig 
i . Arende skatteverket 

Ekonomiansvarig uppdaterar styrelsen om iirendet hos Skatteverket. 

ii. Ovrigt 

10. N aringslivsansvarig 
i.Qvrigt 

11. Utbildningsansvariga 
i. Ovrigt 

12. Ordforande och vice ordforande 
i . Ekonomiskt beslut: Medaljer 
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Budgeten for medal j er iir forbrukad och behaver darfar utakas for att kunna 
lagga upp samtliga medaljer som foreningen har. Det rar sig om 158 st 
medaljer som behaver laggas upp. Uppliiggningen kostar 30 kr per medalj . 

Styrelsen beslutar genom acklamation att utaka budgeten for medaljer med 5 

000 kr. 

Under verksarnhetsaret kommer 34 medaljer delas ut till styrelseledamater, 
ledningsgruppen, hedersmedlemmar och valberedningen. Utdelningen innebiir 

minskade tillgangar med ca 3 100 kr. 

Styrelsen beslutar genom acklamation att fullt subventionera de medaljer som 

delas ut under verksarnhetsaret. 

ii. Eknnomjskt hestnt· Prima Facie - hlnmmor 
Prima Facie onskar kopa en bukett till korrekturlasaren for att tacka for ett 

iii. 

langt engagemang da personen gor sin sista tennin nu. Foreslagen budget iir 
700 kr for blommografering med marginal. 

Styrelsen beslutar genom acklamation art Prima Facie far kapa blommor for 

700 kr. 

Prima Facie kick-off 
Prima Facie har de hort av sig med fragan om de far lagga 200 kr per person 
under deras kick-off Eftersom budgeten for Prima Facies kick-off redan 
tacker den forvantade kostnaden kommer inga pengar i praktiken behova 
flyttas over till denna budgetpost. 

Styrelsen beslutar genom acklamation att Prima Facie far lagga 200 kr per 

person under deras kick-off 

iv. Hiindelsema i Iran 
En av foreningens samarbetspartners har hort av sig med fragan om 
foreningen har ell er kommer ta stiillning till handelsema i Iran. Om foreningen 
ska ta stiillning till handelserna i Iran anskar samarbetspartnern eventuellt gora 

detta tillsarnmans med foreningen. 

Enligt I § i foreningens stadgar ska Juridiska Fareningen vid Orebro 
universitet vara politiskt och religiost obunden. Om foreningen tar stallning i 
denna fraga finns en risk att foreningen kan komma att kritiseras for sitt 
politiska stallningstagande och ifragasiittas varfar man inte tagit stiillning i 
di verse andra fragor. Mot detta som bakgrund iir styrelsen averens om att inte 
ta stallning till handelserna i Iran. 
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v. Qm:1 
Ordforande uppmanar styrelsen att kolla igenom skrapposten eftersom manga 
mejl har hamnat dar automatiskt. 

13.Qm:1 
Marknadsforingsansvarig informerar styrelsen om att studenter numera maste besvara 
fragor for att kunna skicka in en forfragan om att gamed i en klassgrupp pa 
Facebook. 

14. Kommande sammantriide 
Kommande sammantrade planeras till den 25 oktober kl. 8.30. 

1s. Motet avs!utas 
Ordforande forklarar motet avslutat. 

Sekreterare 
Katarina Filipovska 

Justerare 

Nil~ uritJ---
Justerare 
Anton Holm 
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