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Datum: 17 november 2022 
Plats: Congrego 
Tid: 17.10 

Styrelsem6te 
Protokoll 221117 

• Narvarande: Nilufer Nouri, Anton Holm, Katarina Filipovska, Mehdi Mohamed, David 
Sellberg, Hanie Seraj, Moa Werner, Emelie Jakobsson, Elsa Lundblad, Alexander Stjemlycke 
Rickmer 

• 

f 

1. Motets oppnande 
Ordforande forklarar motet oppnat. 

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

3. Faststfillande av dagordningen 
Styrelsen faststiiller dagordningen. 

4. Foregaende protokoll 
Ordforande gar igenom foregaende protokoll. 

5. Sekreterare 
i. Posten 

Ingen post att dela ut. 

ii. Ovrigt 
f', Sekreterare informerar styrelsen om den positiva aterkopplingen efter 

Juristmassan. 

6. Marknadsforingsansvarig 
i.ilirigt 

7. Studiesocialt ansvariz: 
i. Ovriz:t 



Studiesocialt ansvarig har fatt fragan om det finns ett intresse att anordna en 
forfest pa Strompis innanjulledigheten. Styrelsen diskuterar forslaget. 
Studiesocialt ansvarig uppmanas att se over forslaget med sitt utskott. 

s. Aktivitetsansvarig 
i. Bud&et Are, forkyjill 

Infor areresans forkvall onskar aktivitetsansvarig kopa in pynt och 
engangsartiklar. Inkopet beraknas uppga till en kostnad om max 1 500 kr. 

Styrelsen beslutar genom acklamation att arrangera forkvallen till Are for 
1 500 kr. 

'11u..:n4-ii, 
Aktivitetsansvarig lyfter idrottsutskottets kommande aktivitet. 

9. Ekonomiansvarig 
i. PF kostnader juristmassan 

Ekonorniansvarig uppmarksammar att redaktionen fran Prima Facie har anvant 
tre lunchbiljetter under Juristrnassan. Utstiillamas lunchbiljetter ar nagot som 
foreningen fakturerar for utover utstiillaravgiften. Redaktionen har dock varit 
av uppfattningen att dessa tre biljetter har ingatt for dem som utstiillare. 
Eftersom det ror sig om ett rnissforstand ii.r styrelsen overens om att 
foreningen star for kostnaden. 

'11u..:n4-ii, 
Ekonorniansvarig informerar styrelsen om att foreningen har borjat fakturera 
for Juristmassan. 

10. N aringslivsansvarig 
i. Ovrigt 

Nii.ringslivsansvarig informerar styrelsen om att Verahill onskar att foreningen 
marknadsfor en av deras aktiviteter. Aktiviteten bestar av en humanjuridisk 
processtii.vling. Styrelsen diskuterar fragan. Styrelsen ar overens om att detta 
genererar medlemsnytta. Dessutom foreskrivs det i stadgama att foreningen 
ska verka for att delta i arrangerandet av olikajuridiska tiivlingar. 
Nii.ringslivsansvarig uppmanas att kolla nii.rmare pa fragan. 

11. Utbildningsansvariga 
' '11u..:n4-I, 

Utbildningsansvarig RP informerar styrelsen om ett kommande enhetsmote 
med institutionen. 

Utbildningsansvarig RP har blivit tillfragad att skicka ut en enkiit till 
studentema. Styrelsen ar overens om att skicka ut enkiiten i klassgruppema. 
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12. Ordforande och vice ordforande 
i. MFO bal 

Ordforande informerar styrelsen om att Medicinska Foreningen Orebro 
har bjudit in ordforande + 1 till deras vinterbal i december. Ordforande 
kommer sjii.lv inte kunna delta pa balen och fragar darfor om nagon annan 
styrelseledamot iir intresserad av att ga pa bal for att representera JF. 
Tva styrelseledamoter iir intresserade av att delta pa MFO:s bal. Styrelsen iir 
overens om att subventionera balbiljettema. 

Styrelsen beslutar genom acklarnation att kopa tva biljetter till MFO:s bal for 
totalt 1 800 kr . 

ii. N ordiska sittnin2en (JF Stockholm) 
JF vid Stockholms universitet har hort av sig till vice ordforande med fragan 
om styrelsen iir intresserad av att delta pa deras sittning som genomfors inom 
ramen for ett samarbete med andra nordiska JF-motsvarigheter. Vice 
ordforande fragar om det finns ett intresse att delta pi sittningen. Det finns 
inget intresse i styrelsen att delta pa sittningen. 

iii. Verksamhetsmfilen 
Styrelsen gar igenom de verksarnhetsmal som sattes upp i borjan av 
verksarnhetsaret. 

iv. .Ov.ri:t 

13.0vri:t 
Ordforande inforrnerar styrelsen om det kommande motet med alla 
utskottsordforanden. Styrelsen ges tillfii.lle att lyfta punkter som ska framfors under 
motet. 

14. Kommande sammantrade 
Kommande sammantriide planeras till den 23 november kl 08.30 

15. Motet avslutas 
Ordforande forklarar motet avslutat. 

Sekreterare 
Katarina Filipovska 



Justerare 
Anton Holm 
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