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Styrelsemöte 
Protokoll 221108 

Datum: 8 november 2022 
Plats: JF-kontoret 
Tid: 08.30 
Närvarande: Nilufer Nouri, Anton Holm, Katarina Filipovska, Mehdi Mohamed, David Sellberg, Hanie Seraj , Moa Werner, Emelie Jakobsson, Elsa Lundblad, Alexander Stjernlycke Rickmer 

1. Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 

2. Vai av iusterare 
Styrelsen väljer Alexander Stjernlycke Rickmer till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 
Styrelsen fastställer dagordningen. 

4. Föregående protokoll 
Ordförande går igenom föregående protokoll. 

Närings livsansvarig & vice ordförande ansluter till mötet 

5. Sekreterare 
•· Posten 

Posten hämtas ut efter mötet. 

Il. Övrigt 
Sekreterare påminner styrelsen om att inventarielistan ska hållas uppdaterad. 
Om artiklar som används dagligen tar slut ska sekreterare informeras om detta. 

6. Marknadsföringsansvarig 
1. Studentdisplay 

Marknadsföringsansvarig har fått mejl från företaget Studentdisplay som 
förklarade att de vill förse föreningen med kostnadsfria informationsskärffiaf. 
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l •· ·· ens om att det i dagsläget inte finns ett behov av att ha dessa Styre sen ar over 
infonnationsskärmar. 

ii. Schema till Juristmässan 
Styrelsen ser över schemat för Juristmässan. 

iii. :Belysning. ekonomiskt beslut . . .. Marknadsföringsansvarig föreslår att köpa m en discolampa for 200 kr som 
kan användas under föreningens aktiviteter. 

Styrelsen beslutar genom acklamation att köpa in en discolampa för 200 kr. 

iv. ~ 

. 'al . 7. Stvd1esoc1 t ansvang 
i. Halvvägsmiddag 

Eventutskottet önskar arrangera juristprogrammets hal vvägsrniddag på Frirnis. 
Ett annat alternativ är att hålla middagen på Satin. Styrelsen uppmärksammar 
att engagemanget för halvvägsrniddagen är stort bland juriststudenterna på 
termin 5. Frågan uppstår om det är möjligt att hålla juristprogrammets 
halvvägsrniddag på Satin eller om lokalen är för liten. Majoriteten av styrelsen 
är av uppfattningen att det finns en risk att Satins lokal inte är tillräckligt stor 
för att arrangera middagen i. I sådant fall föredras en större lokal. 

Styrelsen beslutar genom sluten omröstning att anordna halvvägsrniddagen för 
juristprogrammet på Frirnis. Vice ordförande, näringslivsansvarig, 
utbildningsansvarig JP och utbildningsansvarig RP reserverar sig mot beslutet 
med motivering i bifogad bilaga. 

Studiesocialt ansvarig frågar styrelsen om ledamöter i eventutskottet som läser 
termin 5 på juristprogrammet ska få sina biljetter till halvvägsrniddagen 
subventionerade. Tidigare år har eventutskottets biljetter till 
halvvägsrniddagen inte subventionerats. Styrelsen är överens om att inte 
subventionera utskottsmedlemrnarnas biljetter till halvvägsrniddagen . 

Att arrangera juristprogrammets halvvägsrniddag på Frirnis medför ökade 
kostnader. Kostnaden beräknas uppgå till 31 000 kr inkl. moms. 

~ty_relsen beslutar genom acklamation att utöka budgeten för 
junstprograrnmets halvvägmiddag till totalt 31 000 kr inkl. moms. 

ii. Orbi 

S~~es_~~ial'. ~svarig har fått mejl från Orbi med förfrågan om föreningen vill 
bol)a sälja biljetter via deras plattform. Att sälja biljetter via Orbi underlättar 
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det administrativa arbetet för eventutskottet. A andra sidan är bilJ. ett· .. 

f," d d . . Jansten 

orena me med en avgift. Studiesocialt ansvarig uppmanas att se över f," _ 

och nackdelarna med att byta biljettjänst för att sedan avgöra om det .. or 

lönsamt att sälja biljetter via Orbi. ar 

iii. Övrigt 

8. Aktivitetsansvarig 

i. Övrigt 

9. Ekonomiansva1ig 

i. Ekonomiskt beslut revision 

Ekonomiansvarig informerar styrelsen om att kostnaden för 

redovisningskonsultation kommer bli högre än vad som tidigare har 

budgeterats. Budgetbeslutet ligger i dagsläget på 43 750 kr. Ekonomiansvarig 

önskar utöka budgeten till 150 000 kr inkl. moms. 

I Styrelsen beslutar genom acklamation att utöka budgetposten 

redovisningskonsultation till 150 000 kr inkl. moms. 
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10. Näringslivsansvarig 

I, Övrigt 

Näringslivsansvarig informerar styrelsen om ett kommande evenemang med 

en samarbetspartner. 

11. JJtbildningsansvariga 
1, JP: lite om diplomeringscennonin 

Utbildningsansvarig JP uppmärksammar avslutningscerminin för 

juristprogrammet den 14 januari. Eftersom diplomeringsustkottet lades ner 

föregående verksamhetsår önskar utbildningsansvarig JP att resterande 

styrelseledamöter hjälper till med förberedelserna inför ceremonin . 

ii. Övrigt 

12. Ordförande och vice ordförande 

i~ Inför föreningsstämman 

Vice ordförande går igenom planering och upplägg inför föreningsstämman. 

ii. Juristmässan 2022 

Styrelsen är överens om att arrangera en aktivitet eller en tävling vid , 

föreningens monter under Juristmässan. Styrelsen diskuterar olika förslag pa 

tävlingar. 
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Styrelsen beslutar genom acklamation att lotta ut en lagbok under 

Juristmässan. 

Styrelsen är överens om att bära styrelsetröjorna vid föreningens monter. 

n .. ..:._ .. iii. ~ 

13.llirigt 

14. Kommande sammanträde 

Kommande sammanträde planeras till den 17 november 2022 . 

15. Mötet avslutas 
Mötet förklaras avslutat. 

Sekreterare 
Katarina Filipovska 

Justerare 



Vice ordförande, näringslivsansvarig, utbildningsansvarig JP och utbildningsansvarig RP 
motivering till reservation under punkt 7.i, beslutet att flytta juristernas halvvägsmiddag till 
Frimis. 
 
Rättsvetarstudenter har länge varit underrepresenterade både i engagemang och deltagande på event 
inom JF. Vidare har det funnits en spridd uppfattning bland rättsvetare om att JF endast är till för 
juriststudenter och rättsvetare har inte känt sig välkomna. Detta är en fråga som de två senaste 
styrelserna aktivt arbetat för en förändring inom, bland annat genom de verksamhetsmål som ställts 
upp. Målet har varit att bli mer inkluderande gentemot rättsvetare och få dessa att vilja engagera sig mer 
i föreningen. Även vi i den nuvarande styrelsen har i vår verksamhetsplan understrukit vikten av att få 
in fler rättsvetare i föreningen, bland annat genom ekonomiska satsningar. 
 
Beslutet att hålla juriststudenternas halvvägsmiddag på Frimis är ett beslut som det rent ekonomiskt 
finns goda grunder för. Det ekonomiska resultatet av middagen beroende på om den skulle hållas på 
Satin eller Frimis skiljer sig inte avsevärt mycket, vad som framstår som problematiskt med beslutet är 
den särbehandling som uppstår mellan jurist- och rättsvetarstudenter. Frimis erbjuder en helt annan 
miljö och typ av sittning än den som tidigare år genomförts för de återkommande eventen. Detta är 
självklart något positivt förutsatt att det framöver blir lika för alla. Under mötet framkom dock att det 
inte kommer vara möjligt att genomföra rättsvetarnas halvvägsmiddag på Frimis pga att det är för få 
studenter som kommer att delta. Vid tid för beslutet fanns inget konkret förslag på hur rättsvetarna ska 
erbjudas en sittning av samma kvalité som juristerna. Att besluta om att flytta juristernas 
halvvägssittning till Frimis under dessa omständigheter är något som vi motsätter oss. Signalen det kan 
skicka ut är att juristerna är mer prioriterade än andra medlemmar vilket är något styrelsen i sin helhet 
uttryckligen åtagit sig att arbeta emot. 
 
Vidare måste det också understrykas att samtliga styrelseledamöter som röstade för beslutet själva går 
i den klass som kommer gagnas av beslutet. Samtliga styrelseledamöter som inte går i den berörda 
klassen, samt även en som själv gör det, reserverade sig mot beslutet. Principiellt ser vi inget problem i 
att besluta i frågor som berör en själv, det skulle inte vara hållbart att “jäva” ut sig själv i varje fråga 
som rörde en själv. När det dock är frågan om särbehandling bland medlemmar, och dem som drar nytta 
av att förbise detta gör det, finner vi det viktigt att understryka detta. 
 
 

 
Anton Holm 
Vice ordförande 

 
Mehdi Mohamed 
Näringslivsansvarig 

 
 
Alexander Stjernlycke Rickmer 
Utbildningsansvarig JP 

 
 
Elsa Lundblad 
Utbildningsansvarig RP 

 


