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Formalia
1§

Mötets öppnande
Talman Johan Reimer förklarar mötet öppnat.

2§

Upprop
Alice Forssell
Rebecca Hörnell
Samuel Hertsberg Åsander
Ella Sjöbeck
Ludvig Montan – ej närvarande, anmält förhinder
Bodil Ritzén
Matilda Kinn – lämnar mötet efter 19.4§
Fanny Lundgren
Sofie Wändahl
Björn Kristensson – ej närvarande, anmält förhinder
Sofie Österberg – lämnar mötet efter 17§
Dalia Masri
Filippa Ståhlnacke – ej närvarande, anmält förhinder
Gustaf Åleskog
Cesar Kouthoofd Muldin
Hedda Hedenskog
Gustav Persson
Sofie Axelsson
Jonathan Jademyr
Julia Löfqvist
Louise Kjellberg – ej närvarande, anmält förhinder

3§

Godkännande av kallelse
Fullmäktige beslutar att godkänna kallelsen.

4§

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Fullmäktige beslutar att välja Hedda Hedenskog och Sofie Axelsson till
justeringspersoner tillika rösträknare.

5§

Adjungeringar
Fullmäktige beslutar att adjungera samtliga i rummet närvarande.

6§

Kompletterande arbetsordning för mötet
1) Talartid
Förslag: 1 min och 30 sekunder.
2) Presentationstid
Förslag: om ensam kandidat – 5 min, exklusive valberedningens
nomineringstext.
Om flera kandidater – 7 min, exklusive valberedningens
nomineringstext.
2) Åberopande av 5 kap 23§ i Juridiska föreningens stadga.
Förslag: vid personvalsdiskussion sker diskussion bakom lyckta dörrar.
Fullmäktige beslutar att bifalla förslag till kompletterande arbetsordning
för mötet.

7§

Fastställande av föredragningslista
Bodil Ritzén yrkar på att lägga till 18.9§ Dolusspexet.
Fullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägg av
18.9§ Dolusspexet.

8§

Godkännande av föregående mötesprotokoll
Inga föregående protokoll föreligger.

9§

Meddelanden
Ordförande Sofie Österberg meddelar att Nicole Schiller på
grund av utbyte avsagt sig sin plats i fullmäktige och att Louise
Kjellberg tillträtt.

Rapporter
10§

Rapport från Juridiska Föreningens styrelse
Föredragande: ordförande Sofie Österberg
Styrelsen har sysslat med uppföljning av det gångna halvåret,
med bland annat utvärderingssamtal och omorganisering av
arbetsgrupper. I synnerhet presidiet lägger mycket tid på att
arbeta med flytten genom kontakt med fastighetsägare och
fastighetsskötare. Förhoppningsvis nås ett avtalsslut i mitten
av december.
Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från Juridiska
Föreningens styrelse.

11§

Rapport från Beredningsgruppen för utbildningsfrågor
Föredragande: ordförande Sofie Österberg
Arbetet utförs till stor del i olika arbetsgrupper. En av dessa
behandlar terminstiderna och ett eventuellt veckolångt
uppehåll mellan höst- och vårtermin, en annan ser över
fördjupningskursutbudet.
Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från
Beredningsgruppen för utbildningsfrågor.

12§

Rapport från fakultetsstyrelsen
Föredragande: ordförande Sofie Österberg
Fakultetsstyrelsen har diskuterat utkast till ny budget med
bland annat förslag på satsningar på grundutbildningen. Styroch resursutredningen är uppskjuten till februari. Styrelsen har
också diskuterat uppdragsutbildningar och fortsatt behandla
samarbetet med Kina och kinesiska lärosäten.
Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från fakultetsstyrelsen.

13§

Rapport från JURO
Föredragande: ordförande Sofie Österberg
JURO valde en ny ordförande, som tidigare varit ordförande
för JF Göteborg. Senast diskuterades kris- och andra
handlingsplaner. Det kan konstateras att JF Lund är generellt
bra rustade för oförutseddaa händelser. JURO har också
godkänt att ge JF Karlstad ett års gratis medlemskap, då
föreningen är nystartad.
Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från JURO.

14§

Rapport från LUS
Föredragande: ordförande Sofie Österberg
LUS har fortsatt behandla Brunnshög, Science Village
Scandinavia och i vilken grad universitetets verksamhet ska
flyttas dit. Föreningens ställningstagande är att Juridiska
fakulteten

bör

stanna

i

centrum.

Den

centrala

universitetsledningen ska snart ta beslut om vad som ska ske.
Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från LUS.
15§

Rapport från Studentlund
Föredragande: vice ordförande Rebecca Hörnell
Stormötet valde en före detta heltidare på Lunds naturvetarkår
till ny Studentlundskoordinator. Kuratorskollegiet lyfte frågan
om ökad droganvändning i Lunds studentliv och Studentlund
ska arbeta emot detta i vår. Terminsräkningsföreningen har
hållit stämma, budgeten för vårterminen beslutades och en
heltidare på Kristianstads nation valdes till ny verkställande
sekreterare ekonomi. Akademiska Föreningens Överstyrelse
har sammanträtt och tagit slutgiltigt beslut om renoveringen
av AF-borgen. Den kommer att ske i flera etapper med start
på källarplan. Då renoveringen av Stora salen är planerad att
påbörjas 1 oktober diskuteras nu lösningar för JiA. Vårbalen
påverkas inte så länge nuvarande renoveringsplan efterlevs.
Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från Studentlund.

16§

Rapport från utskotten
Föredragande: vice ordförande Rebecca Hörnell
Culpakören övar inför Lucia. Dissidentens sista nummer släpps i
januari istället för december på grund av diverse interna
omständigheter. Dolusspexet har haft manussläpp och avslöjat
titeln på årets spex, ”Slaget vid Lund – Eller att gå över
gränsen”. Internationella utskottet har bokat avbokningsbara
biljetter till Destination X. International Student Committee jobbar
på med bland annat pub och en inplanerad bastukväll, och ska
i framtiden arbeta närmare novischutskottet. JiA har haft
möte med edilen och edil electa angående lokalfrågan. JIPPO
har organiserat ett mycket lyckat evenemang med många
deltagare på Lophtet. Näringslivsutskottet har ofta event, alltid
med högt tryck. Tandem blir av!
Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från utskotten.

17§

Ekonomisk rapport (se bilaga A)
Föredragande: vice ordförande Rebecca Hörnell
Medlemsantalet har ökat något sedan senaste sammanträde.
Det är fortfarande lägre än de senaste terminerna men detta
utgör

inte

ett

betydande

ekonomiskt

bekymmer.

Faktureringen för JiA är nästan färdig. Utskotten ligger bra till
i förhållande till sina budgetar. Likviditeten är god.
Fullmäktige beslutar att ha tagit del av den ekonomiska rapporten.
Valärenden
18§

Val av förtroendeposter i Juridiska föreningen, fyllnadsval
avseende verksamhetsåret 2018/2019
Föredragande: Juridiska föreningens valberedning
De namn som står i kursiv stil är valberedningens nomineringar

18.1§

Fullmäktige
Vice sekreterare: Alma Dizdar

Kandidaten ges möjlighet att presentera sig och svara på
fullmäktiges frågor.
Diskussion förs om kandidaten.
Fullmäktige beslutar att fyllnadsvälja Alma Dizdar till vice sekreterare
för fullmäktige för verksamhetsåret 2018/2019.
18.2§

Utbildningsutskottet
Vice ordförande jämställdhet och likabehandling: Ava
Baghchesara
Vice ordförande masteransvar: Viktor Johnsson
Kandidaterna ges möjlighet att presentera sig och svara på
fullmäktiges frågor.
Diskussion förs om kandidaterna.
Sofie Axelsson yrkar på att valet ska genomföras medelst
sluten votering.
Fullmäktige bifaller yrkandet.
Fullmäktige beslutar att fyllnadsvälja Ava Baghchesara till vice
ordförande jämställdhet och likabehandling och att vakantsätta posten
som vice ordförande masteransvar för Utbildningsutskottet för
verksamhetsåret 2018/2019.

18.3§

Kulturutskottet
Ordförande: vakant
Fullmäktige beslutar att vakantsätta posten som ordförande för
Kulturutskottet för verksamhetsåret 2018/2019.

18.4§

Dolusspexet
Vice regissör: vakant
Bodil Ritzén yrkar på att tillåta fri nominering.
Fullmäktige bifaller yrkandet.
Bodil Ritzén nominerar Filip Jönsson.
Diskussion förs om kandidaten.
Fullmäktige beslutar att fyllnadsvälja Filip Jönsson till vice regissör i
Dolusspexet för verksamhetsåret 2018/2019.

19§

Val av förtroendeposter i Juridiska föreningen avseende
kalenderåret 2019
Föredragande: Juridiska föreningens valberedning
De namn som står i kursiv stil är valberedningens nomineringar

19.1§

Dissidenten
Redaktör: Josefin Svahn
Redaktör: vakant
Kandidaten ges möjlighet att presentera sig och svara på
fullmäktiges frågor.
Diskussion förs om kandidaten.
Fullmäktige beslutar att välja Josefin Svahn till redaktör samt att
vakantsätta en post som redaktör för Dissidenten för kalenderåret 2019.

19.2§

Festmästeriet
Clubmästare: Azalea Safaei

En motkandidatur har inkommit inom ordinarie tid.
Annie Gunnarsson
Kandidaterna ges möjlighet att presentera sig och svara på
fullmäktiges frågor.
Diskussion förs om kandidaterna.
Fullmäktige beslutar att välja Azalea Safaei till clubmästare i
Festmästeriet för kalenderåret 2019.
19.3§

Näringslivsutskottet
Vice ordförande sponsorskap och marknadsföring: vakant
En motkandidatur har inkommit inom ordinarie tid.
Kamile Rumsaite
Kandidaten ges möjlighet att presentera sig och svara på
fullmäktiges frågor.
Diskussion förs om kandidaten.
Fullmäktige beslutar att fyllnadsvälja Kamile Rumsaite till vice
ordförande sponsorskap och marknadsföring för Näringslivsutskottet för
kalenderåret 2019.

19.4§

JiA–kommittén
JiA-general: vakant
Vice JiA-general: vakant
Två motkandidaturer har inkommit inom ordinarie tid.
Cecilia Rådelius
Viktor Johnsson
Kandidaterna ges möjlighet att presentera sig och svara på
fullmäktiges frågor.

Diskussion förs om kandidaterna.
Cesar Kouthoofd Muldin yrkar på att valet ska genomföras
medelst votering.
Fullmäktige bifaller yrkandet.
Fullmäktige beslutar att vakantsätta posterna som JiA-general och vice
JiA-general för kalenderåret 2019.
20§

Val av förtroendeposter i Juridiska föreningen avseende
vårterminen 2019
Föredragande: Juridiska föreningens valberedning
De namn som står i kursiv stil är valberedningens nomineringar

20.1§

Novischutskottet
Ordförande: Emmy Svensson
Kandidaten ges möjlighet att presentera sig och svara på
fullmäktiges frågor.
Vice ordförande: Rick Cuperus
En motkandidatur har inkommit inom ordinarie tid.
Fredrik Sedvall
Kandidaterna ges möjlighet att presentera sig och svara på
fullmäktiges frågor.
Diskussion förs om kandidaterna.
Fullmäktige beslutar att välja Emmy Svensson till ordförande och
Fredrik Sedvall till vice ordförande för Novischutskottet för vårterminen
2019.

Ärenden
21§

Prop. 2018/2019:8 – Bokslut 2017/2018 (se bilaga B–D)
Föredragande: Juridiska föreningens styrelse
Vice ordförande 2017/2018 Nicole Schiller föredrar ärendet
och svarar på fullmäktiges frågor. Liggande förslag är att
godkänna bokslutet.
Fullmäktige diskuterar ärendet.
Fullmäktige beslutar att bifalla propositionen.
Alice Forssell och Rebecca Hörnell deltar inte i beslutet.

22§

Prop. 2018/2019:9 – Verksamhetsberättelse 2017/2018 (se
bilaga E) samt revisionsberättelse 2017/2018 (se bilaga F)
Föredragande: Juridiska föreningens styrelse
Ordförande 2017/2018 Alice Forssell föredrar ärendet och
svarar på fullmäktiges frågor. Liggande förslag är att
godkänna verksamhetsberättelsen och att bevilja styrelsen
2017/2018 ansvarsfrihet.
Fullmäktige diskuterar ärendet.
Fullmäktige beslutar att bifalla propositionen.
Alice Forssell och Rebecca Hörnell deltar inte i beslutet.

23§

Prop. 2018/2019:10 – Mötestider inför vårterminen
Föredragande: Juridiska föreningens styrelse
Liggande förslag är att fullmäktige ska sammanträda 4
februari, 11 mars och 20 maj, alla gånger kl. 17 på JF.
Fullmäktige diskuterar ärendet.

Rebecca Hörnell yrkar på att alla sammanträden ska börja kl.
18.
Fullmäktige bifaller yrkandet.
Fullmäktige beslutar att bifalla den reviderade propositionen.
24§

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

25§

Mötets avslutande
Talman Johan Reimer förklarar mötet avslutat.

Johan Reimer, talman

Joseph Goss, sekreterare

Hedda Hedenskog, justeringsperson

Sofie Axelsson,
justeringsperson

