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E Styrelsemöte 
Protokoll 

Datum: 21 december 2022 
Plats: IF-kontoret 
Tid: 08.30 
Närvarande: Niluför Nouri, Anton Holm, Katarina Filipovska, David Sellbcrg, Hanie Seraj , 
Moa Werner, Emelie Jakobsson, Elsa Lundblad, Alexander Stjernlyckc Rickmcr 

1. Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 

2. Val av justerare 
Styrelsen väljer Moa Wemcr till justerare. 

3. Fastställande av dagordI)_l!l~ 
Styrelsen fastställer dagordningen. 

4. Föregående protokoll 
Ordförande går igenom föregående protokoll. 

5. Sekreterare 
i. Posten 

Sekreterare informerar om uthämtad post. 

ii. Lunchöppet vecka 1 
Sekreterare informerar styrelsen om att ett lunchöppetschema är upprättat för 

vårterminen. Sekreterare uppmärksammar att majoriteten av styrelsen inte 
befinner sig i Örebro under första veckan i januari. Styrelsen diskuterar 
huruvida lunchöppct bör hållas stängt under början av vecka 1. 

Styrelsen beslutar genom acklamation att hålla lunchöppet stängt mellan den 
22 december och 4 januari. 

iii. Övrigt 



6. Marknadsföringsansvarig 
i. Vykort 

Marknadsföringsansvarig föreslår att skicka julkort till de andra juridiska 
föreningarna genom Postnords egna vykortsfunktion på internet. Styrelsen 
ställer sig positiva till att även skicka julkort till institutionen. Att skicka 
julkorten genom Postnord beräknas kosta 190 kr. 

Styrelsen bcsluter genom acklamation att lägga 190 kr på att skicka julkort. 

ii. Övrigt 

7. Studiesocialt ansvarig 
i. Budget Avslutningssittning JP 

Studiesocial ansvarig föreslår att anordna juristprogrammets 
avslutningssittning på Hamnmagasinet. Kostnaden för en trerättersmiddag är 
355 kr per person. Det tillkommer även en lokalhyra på 5 000 kr. Inklusive 
dckorationskostnadcr beräknas den totala kostnaden uppgå till 41 500 kr inkl. 
moms. 

Styrelsen beslutar genom Jckh::!1\iltlon att lägga 41 500 kr på 
juristprogrammets avslut:'iill.gi.sit.tning. 

ii. Avslutningssittning RP 

Punkt 7.ii föredras i samband med punkt 7.i. 

Styrelsen diskuterar huruvida rärtsvetarprogrammets avslutningssittning i juni 
också ska arrangeras på Hamnmagasinet. Styrelsen föredrar att hålla båda 
sittningarna i samma lokal och ställer sig därför positiva till att arrangera 
rättsvetarprogrammets avslutningssittning på Hamnmagasinet. Det 
uppmärksammas att det är betydligt färre studenter från det rättsvetenskapliga 
programmet som förväntas delta på avslutningssittningen än studenter från 
juristprogrammet. Om hyreskostnaden for lokalen ska inkluderas i biljettpriset 
innebär detta att biljettpriset för rättsvetarnas avslutningssittning blir högre en 
biljettpriset för juristernas avslutningssittning. För att lösa detta problem 
föreslår styrelsen att föreningen står för lokalhyran till båda sittningarna. 

iii. Budget Halvvägsmiddag RP 

Studie-socialt ansvarig informerar styrelsen om att Makeriet har erbjudit en 
tvårättersmiddag med välkomstbubbel för 500 kr per person. Styrelsen är 
överens om att det föreslagna priset är för högt. Två andra alternativ 
diskuteras, där styrelsen föredrar förslaget på Makeriet med en buffc på 375 kr 
per person. 



Styrelsen besluter genom acklamation att lägga 19 800 kr på rättsvetamas 

halvvägsmiddag. 

Priset per person är dyrare för rättsvetarstudentemas halvvägsmiddag än vad 

den var för juriststudenternas halvvägsmiddag. Majoriteten av styrelsen är av 

uppfattningen att biljettpriset för rättsvetamas halvvägsmiddag därför bör 

subventioneras. 

Styrelsen beslutar genom acklamation att subventionera rättsvetarstudentemas 

halvvägsmiddag upp till 3 800 kr. 

iv. Balen medaljutdelning 

Studiesocialt ansvarig har tätt ett förslag på att låta ansvariga 

styrelseledamöter dela ut medaljer till sin utskottsordföranden under balen. 

Tidigare år tillföll denna uppgift presidiet. Styrelsen är av uppfattningen att 

förslaget riskerar dra ut på medaljutdelningsceremonin som redan upplevs 

väldigt lång. Med detta som grund kommer styrelsen fram till slutsatsen att 

inte låta ansvariga styrelseledamöter dela ut medaljer till utskottsordföranden. 

v. Övrigt 

8. Aktivitetsansvarig 
i. Övrigt 

Aktivitetsansvarig får fråg:i.a Dm det finns en upprättad krisplan till Åreresan. 

Aktivitetsansvarig infr,rrncr'1r .;tyrelsen om att praktisk information om resan 

kommer efter juluppcllå'.k t. 

Aktivitetsansvarig informerar styrelsen om att de sista fyra platserna till Åre är 

avbokade. 

9. Ekonomiansvarig 

i. Övrigt 

10. Näringslivsansvarig 

i. Polisevent med sobra 

Styrelsen blir infom1erad om ett inplanerat näringslivsevent tillsammans med 

Sobra. Sobra har lyft frågan om det är möjligt att ett fackförbund presenterar 

sig själva innan eventet. Styrelsen är av uppfattningen att det inte är något 

problem att tillåta fackförbundet presentera sig själva i anslutning till eventet. 

Styrelsen beslutar genom acklamation att tillåta ett fackförbund presentera sig 

själva innan näringslivseventet. 



Det uppmärksammas att det finns en risk att Sobra får betalt av fackförbundet 
för att de tillåts presentera sig själva i anslutning till eventet. Majoriteten av 
styrelsen är av uppfattningen att det behövs mer information om denna 
omständighet innan ett beslut kan tas om att tillåta fackförbundet presentera 
sig själva. 

Styrelsen beslutar genom acklamation att häva beslutet om att tillåta ett 
fackförbund presentera sig själv innan näringslivseventet. 

ii. Förslag på projekt 
Styrelsen har inför mötet fått ta del av ett förslag på ett projekt under 
vårterminen. 

iii. Övrigt 

11. Utbildningsansvariga 
i. Övrigt 

Utbildningsansva1ig JP informerar styrelsen om att inbjudningarna till 
juristprogrammets avslutningscem1oni är skickade. Utbildningsansvarig JP 
uppmanar styrelsen att ge förslag på musiker som kan spela under kvällen. 

Utbildningsansvarig RP frågar styrelsen om föreningar får bjudas in som 
utställare till rättsvetardagen. Styrelsen ställer sig positiva till att bjuda in 
föreningar som iir av intresse rör rä:1.svetarstudenter. Utbildningsansvarig RP 
frågar om .IF ska ta bc:tfi lt fri:::i f:-irctag som ställer ut under rättsvetardagen. 
Styrelsen önsbr få mer inF·-1mati:.m om vilka företag, myndigheter och 
föreningar som ställer ut i:~an ett beslut kan tas i frågan. 

12. Ordförande och vice ordförande 
i. Tillsättande av nv redaktion för Prima Facie 

Avgående chefredaktör för Prima Facie, Emil Wellander, har föreslagit en ny 
redaktion bestående av fyra personer. Avgående chefredaktör föreslår att 
tillsätta Kevin Aiderfors som chefredaktör för Prima Facie. Styrelsen har inför 
mötet fått ta del av avgående chefredaktörs motiveringar. 

Styrelsen beslutar genom acklamation att tillsätta Kevin Aiderfors, Sandra 
Hallemark, Viktoria Nordqvist och Vilma Lindstedt i nya redaktionen för 
P1ima Facie där Kevin är chefsredaktör. 

ii. Projektledare till JM 

iii. 

Ordförande informerar styrelsen om att intervjuerna till posten som 
projektledare kommer skjutas på till efter juluppehållet. 
Övriut 

"' 



13. Övrigt 
Studiesocialt ansvarig infom1erar styrelsen om att ett preliminärt datum för 
midnattssittningen är satt. 

14. Kommande sammanträde 

Kommande sammanträde planeras till den 4 januari 2023. 

15. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Sekreterare 

Katarina Filipovska 

Justerare 

Nilufer Nouri 

~Af~N-

Justerare 

Moa Werner 
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