
  
  

 Juridiska Föreningens fullmäktige 2020-11-10 17.00 (.) digitalt över Zoom  

Ordinarie 

Herr Talman 

Fullmäktigesekreterare 

Fullmäktigeledamöter 

 

Ständigt adjungerade: 
Styrelsen 

Inspector 

Proinspector 

Utskottsordförande och fristående tjänstemän  

Hedersmedlemmar  

Föreningens revisorer  

De medlemmar som väckt en fråga i fullmäktige i enlighet med 5 kap. 28 § eller 5 kap. 

30 § p. 13  

Valberedningens ordförande 

Valnämndens ordförande  

 
Föredragningslista 
 

Juridiska Föreningens fullmäktige 2020-11-10 
 

Formalia 
1 § Mötets öppnande 

 Talman Erik Nordlund förklarar mötet öppnat.  

2 § Upprop 

                        Samuel Hertzberg 

                        Alexandra Stakovska 

                        Emmy Svensson 

                        Emil Johansson 

                        Isac Nyman 

                        Alexander Ekman 

Box 207, 221 00 LUND 

besöksadress 
Winstrupsgatan 8 

telefon 
070-355 52 99 

eller 
070-355 52 96 

e-post 
jf@jf.se 

bankgiro 
171-3148 

org nr 
845001-1732 

Ivan Süssner

Ivan Süssner
Hertsberg Åsander



  
  

                         Annie Gunnarsson 

                         Wilma Stiller Lindskog 

                         Lovisa Kastensson 

                         Lisa Person 

                        Arvid Rosenlöf 

                        Rebecca Lindblad – ej närvarande 

                        Jonathan Jademyr 

                       Nina Voigt Dahl – ej närvarande 

                       Lovisa Kastensson – närvarande fr.o.m. 17 § 

                       Henriette Estebring 

                       Pontus Andersson 

                       Fredrik Banke 

                       Rebecca Edvarsson 

                       Ida Markusson 

                      Towa Persson 

                      Sebastian Odh 

3 § Godkännande av kallelse 

 Fullmäktige beslutar att godkänna kallelsen. 

4 § Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

Fullmäktige beslutar att välja Sebastian Odh och Fredrik Banke till 

justeringspersoner tillika rösträknare. 

5 § Adjungeringar 

Ordförande Samuel Hertzberg yrkar på att adjungera in Ella Sjöbeck 

under 19 och 20 §§ 

6 § Kompletterande arbetsordning för mötet 

 1) Talartid 

 Förslag: 1 min och 30 sekunder.  

2) Presentationstid 

 Förslag: Om ej motkandidat – 5 min, exklusive valberedningens nomineringstext. 

Ivan Süssner

Ivan Süssner
s



  
  

 Om motkandidat – 7 min, exklusive valberedningens nomineringstext. 

 3) Åberopande av 5 kap 23 § i Juridiska föreningens stadga. 

 Förslag: vid personvalsdiskussion sker diskussion bakom lyckta dörrar. 

 

Fullmäktige beslutar att bifalla den ovan föreslagna kompletterande arbetsordningen 

för mötet. 

 

7 § Fastställande av föredragningslista 

 Fullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan. 

 

8 § Godkännande av föregående mötesprotokoll 

 - Protokoll 2020-09-17 (skickas ut som sen handling) 

 Fullmäktige beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll. 

9 § Meddelanden 

 Inga meddelanden har inkommit till fullmäktige. 

 

Rapporter 

10 § Rapport från Juridiska Föreningens styrelse 

  Föredragande: ordförande Samuel Hertsberg Åsander  

Styrelsearbetet fortskrider väl. Sedan senaste fullmäktigesammanträdet 

har styrelsen haft två extrainkallade styrelsemöten. Styrelsen har hittills 

sammanträtt 16 gånger, en siffra som ett normalt verksamhetsår borde 

vara 11.  

Med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd har styrelsen valt 

att stänga ner JF:s fysiska verksamhet till och med den 17 november. 

Styrelsen har bland annat hållit i verksamhetsårets första möte med 

Seniorskollegiet. På mötet diskuterades covid-19-pandemins 

konsekvenser för JF och det tillsattes även en arbetsgrupp inom Seniors 

för att se över föreningens långsiktiga budget. Efter hörande av 

Seniorskollegiet har styrelsen beslutat att ställa in JF:s skidresa 2021. 

Styrelsen har beviljat Internationella utskottet och Programutskottets 



  
  

äskande ur verksamhetspotten à 1400SEK med anledning av valvakan av 

det amerikanska presidentvalet 2020.  

Arbetsgruppen JiA-hjälpen har avvecklats och istället har arbetsgruppen 

Novisch-hjälpen, bestående av Alexandra, Emmy och Nina, bildats inom 

styrelsen. Arbetsgruppen Översyn av styrdokument har påbörjat sitt 

arbete. Styrelsen har reviderat några styrdokument som ligger inom 

styrelsens mandat medan de övriga, som ägs av fullmäktige, kommer att 

skickas till fullmäktige i form av propositioner i december.  

För närvarande håller styrelsen på med arbetet att författa den rapport om 

jämställdhets- och likabehandlingsarbetet som fullmäktige ska ta del av en 

gång per termin.  

Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från Juridiska Föreningens styrelse.   

 

11 § Rapport från Beredningsgruppen för utbildningsfrågor 

 Föredragande: ordförande Samuel Hertsberg Åsander  

Arbetet i BG fortskrider väl. BG hanterar löpande klagomål och 

funderingar som kommer in från studenterna samt ser till att fakulteten 

genomför kurskonferenser och liknande.  

JF:s förtroendevalda fortsätter att representera juriststudenterna i olika 

organ på Juridiska fakulteten såsom Lokala skyddskommittén, 

Jämställdhets- och likabehandlingskommittén och Biblioteksnämnden. 

Beredningsgruppens ledamöter finns även representerade i LUS-nätverk 

på universitetsgemensam nivå, i JURO och arbetsgrupper därunder på 

nationell nivå.  

Arbetsgrupperna i BG har börjat komma igång ordentligt, exempelvis 

arbetsgruppen Speak Up Days som har möte med Lundaekonomerna på 

torsdag.  

BG har beslutat att, i enlighet med de flesta andra studentkårer i Lund, 

inte genomföra en till coronaenkät under hösten, utan istället göra det till 

vårterminen. 

Utöver detta har BG kommit med förslag på frågor som JF:s ordförande 

ska ställa till universitetsledningen när kårerna har lunch med dem i 

december.  



  
  

Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från Beredningsgruppen för 

utbildningsfrågor.  

 

12 § Rapport från NUGA 

 Föredragande: ordförande Samuel Hertsberg Åsander  

NUGA sammanträder under imorgon. Ordförande Samuel Hertsberg 

Åsander kommer att föredra ett ärende gällande att Utbildningsutskottets 

ledamöter ska få tillgång till de kurssidor på Blackboard som de har 

terminsansvar för.  

Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från NUGA.  

 

13 §                 Rapport från Fakultetsstyrelsen 

                        Föredragande: ordförande Samuel Hertsberg Åsander 

Fakultetsstyrelsen har inte sammanträtt sedan det senaste 

fullmäktigemötet.  

Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från Fakultetsstyrelsen. 

 

14 § Rapport från LUS 

Föredragande: ordförande Samuel Hertsberg Åsander  

LUS har arbetat med den inlaga som Lunds universitets studenter skickar 

in till UKÄ med anledning av lärosätesgranskningen. Den blev bra och 

alla kårer var överens om dess innehåll och utformning. LUS har även 

deltagit tillsammans med JF:s ordförande på kvalitetsdialogen vid 

Juridiska fakulteten, arbetat vidare med det universitetsgemensamma 

kvalitetsutvärderingsprojektet, kommit med input på förslaget om 

omstruktureringen av Rådet för Jämställdhet och Likabehandling samt 

börjat se över de problem som uppstår i samband med återgången till 

campusundervisning. Arbetet i LUS fortskrider väl.  

Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från LUS. 

 

15 § Rapport från Karnevalsorganet 

                        Föredragande: vice ordförande Alexandra Stakovska 



  
  

Valberedningen har börjat intervjua kandidater till Karnevalskommittén. 
Valet kommer ske i januari.  

 

 Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från Karnevalsorganet. 

 

16 § Rapport från Studentlund 

 Föredragande: vice ordförande Alexandra Stakovska   

Organisationerna har valt att hantera de nya restriktionerna på lite olika 

sätt. Många kårer har resonerat som oss och ställt in allt eller nästan allt 

fysiskt medan nationerna som är mer beroende av sina verksamheter än 

vad vi är i stort fortsatt som tidigare. Alla sittklubbar har däremot ställts 

in. Men luncher, pubar osv är fortfarande igång. Medlemsantalet har gått 

mycket bättre än förväntat. det beror på att fler har börjat plugga den här 

terminen än tidigare och därför har det balanserat ut det förväntade 

medlemstappet. Studentlund håller på att utforma en 

medlemsundersökning som ska skickas ut till alla medlemmar och 

undersöka hur medlemmarna ser på och använder Studentlund under den 

rådande pandemin. Den nya studentlundskoordinatorn är Wojtek 

Goralczyk från Blekingska nationen. AF har valt en ny edil, Cesar 

Kouthoofd Muldin, och en ny Kommunikationschef, Matilda Mörk 

Johansson. JF ska även ha hand om Studentlunds Instagram nästa vecka 

- in och följ.  

Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från Studentlund 
  

17 § Rapport från Utskotten 

 Föredragande: vice ordförande Alexandra Stakovska  

För två veckor sedan kom de nya restriktionerna och styrelsen fattade då 

beslutet att helt stänga ner den fysiska verksamheten fram till den 17/11. 

Det innebar att alla fysiska event som var inbokade under denna period 

fick ställas in vilket var tråkigt men nödvändigt. 

Dissidenten: Dissidenten är i full fart med att göra klart årets sista 

nummer. Dissidentens poster för nästa år har även lysts nu, anmälan 

stänger 17 november.  



  
  

Programutskottet & internationella utskottet: Valvakan hamnade 

tyvärr under de nedstängda veckorna och fick ställas in.  

Utbildningsutskottet: Är igång med sina arbetsgrupper, arbetsgruppen 

Speak up days, arbetsgruppen om psykisk ohälsa, arbetsgruppen om 

terminstider. Valde in Beatrice förra FUM, haft överlämning. Har också 

haft kursombudsmöte. 

Idrottsutskottet: Korpen ställdes in och styrelsen valde i förra veckan att 

ställa in skidresan då vi inte ser någon möjlighet att genomföra den i 

januari månad.  

Näringslivsutskottet: Vinge skulle ha event med oss förra veckan men 

valde efter de nya restriktionerna att flytta fram eventet. Glöggmingel med 

Setterwalls är inplanerat till den 8 december. Det har valts in en ny styrelse 

till Sällskapet Lundajurister där Alexandra och Viktor Lundberg sitter som 

styrelseledamöter. Sällskapet är ett alumnisällskap för lundajurister och det 

är sällskapet som hjälper oss med mentorskapsprogrammet. 

Försvarsadvokaten Kristoffer Ståhl valdes in som ordförande. Alexandra 

och Viktor ska ha uppstartsmöte med honom i december.  

Informationsutskottet: Tjänstemannabilderna är uppe på hemsidan. 

Veckan på JF har pausats under veckorna utan verksamhet.  

Dolus: Har manusmöte varje tisdag och har bestämt vad årets spex ska 

handla om. Har även tagit in ansökningarna från alla som vill vara en del 

av ensemblen. 

JIPPO: Hade planerat en dunder-internen men även den var tyvärr att 

ställas in. Det pratas dock om att ha en intern tidigt nästa termin för att 

fånga upp alla som ska tackas av denna termin. Datum för julfesten är satt 

till 18 december. Formen för hur julfesten kommer se ut diskuteras.   

Culpa: Har pausat sina rep under dessa veckor. Håller på att försöka se 

om de kan få ihop Lucia men många av sponsorerna har redan av 

förklarliga skäl tackat nej.  

Novischutskottet: Novischperioden kommer bli otroligt tuff i januari. 

Styrelsen tar tacksamt emot alla förslag på digitala evenemang. Posterna 

för novischförmännen har utlyst. 

Kultur: Hade ett på styret inplanerat för två veckor sedan som också fick 

ställa in. Har ett till planerat 3 december.  



  
  

JiA: JiA gick över alla förväntningar. Prepartyt med Setterwalls hölls delvis 

fysiskt delvis digitalt. Femtio deltagare intog Nya fest och fick mingla med 

företagsrepresentanterna som var uppkopplade på varsin Ipad. 

Föredragen hölls av Daniel Sunesson och Thomas Eriksson. Fanns 50 

fysiska platser på föredragen. Livesändes till alla som inte fick plats. Årets 

debatt handlade om sexköp och var även den en hybridversion likt 

föredragen. Allt som allt gick JiA strålande med tanke på 

omständigheterna och alla utställare som Alexandra haft kontakt med har 

uttryckt hur nöjda och imponerade de var av föreningens omställning från 

fysisk till mestadels digital mässa.  

Festmästeriet: JiA veckan avslutades med den fantastiska Tröstfesten. 

Den delades in i två olika salar och bröts efter middagen. Fungerade 

felfritt. Vi hade en på festen som i efterhand testat positivt för COVID-

19 och då skickades det ut ett mail till alla deltagare. Finns dock inget som 

indikerar på att det ska skett någon smittspridning under Tröstfesten. 

Alexandra betonar att hon vet att det ser väldigt mörkt ut just nu men att 

det är i just dessa tider vi verkligen kan visa vad vi går för som föreningen. 

Det är nu vi alla gemensamt måste slå ihop våra kloka huvuden och börja 

fundera på lite mer långsiktiga lösningar för vår verksamhet. Alexandra är 

helt övertygad om att föreningen kommer klara detta galant. 

Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från Utskotten. 

 

18 § Ekonomisk rapport (se bilaga A) 

 Föredragande: vice ordförande Alexandra Stakovska  

Fullmäktige beslutar att ha tagit del av den ekonomiska rapporten. 

 

Ärenden  

19 §  Prop. 2020/2021:7 Bokslut 2019/2020 (se bilaga B-D)  

Föredragande: Juridiska Föreningens styrelse 

Beslut 

Fullmäktige beslutar att godkänna bokslutet för verksamhetsåret 2019/2020 (se 

bilaga B). 

 

Ivan Süssner

Ivan Süssner
Johan

Ivan Süssner



  
  

20 §  Prop. 2020/2021:8 Verksamhetsberättelse 2019/2020 (se bilaga E) samt 

Revisionsberättelse 2019/2020 (se bilaga F)  

Föredragande: Juridiska Föreningens styrelse 

Beslut 

Isac Nyman, Samuel Hertsberg Åsander, Alexandra Stakovska, Emil 

Johansson, och Jonathan Jademyr lägger ned sina röster. 

 

Fullmäktige beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 

2019/2020 (se bilaga E) samt att bevilja Juridiska Föreningens styrelse för 

verksamhetsåret 2019/2020 ansvarsfrihet (se bilaga F). 

 

21 § Övriga frågor 

22 § Mötets avslutande 

 



  

  

 

 

 

_____________________  _____________________ 

Erik Nordlund, talman Ivan Süssner, sekreterare 

 

 

 

 

_____________________  _____________________ 

Emil Johansson,                                        Ida Markusson,                                
justeringsperson  justeringsperson 

 

Ivan Süssner

Ivan Süssner
Sebastian Odh,

Ivan Süssner

Ivan Süssner

Ivan Süssner

Ivan Süssner

Ivan Süssner

Ivan Süssner

Ivan Süssner

Ivan Süssner
Fredrik Banke, 


