
 

	

 

 
Protokoll 
Styrelsemöte 

Lund den 13 april 2019 
 

Victor Abrahamsson* Ordförande 
 Anton Okic   Ledamot (Umeå) 
 Anna Liliebäck  Ledamot (Uppsala) 
 Morgan Ödman  Ledamot (Uppsala) 
 Ellioth Lodenius  Ledamot (Stockholm) 
 Arman Bassari  Ledamot (Stockholm) 
 Anna Högsten  Ledamot (Örebro) 
 Christoffer Isaksson  Ledamot (Göteborg) 
 Sofie Österberg  Ledamot (Lund) 
 Abtin Khoshnood  Ledamot (Lund) 
 Hilda Ivarsson  Representant (Karlstad) 
 

* Närvarar utan rösträtt 
 
1 §. Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat kl 08:23. 
 
2 §. Val av mötessekreterare 
Styrelsen beslutar  

att välja Abtin Khoshnood till mötessekreterare. 
 
3 §. Val av justerare 
Styrelsen beslutar 

att välja Anna Liliebäck till justerare. 
 

 
4 §. Fastställande av dagordning 
Styrelsen beslutar 



 

	

att fastställa dagordningen.  
 

5 §. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll finns bilagt (bilaga 1). 
 
Styrelsen beslutar 

att godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna. 
 

6 §. Föredragning av ortsrapporter  
Föredras av respektive föreningsrepresentanter. Ortsrapporterna diskuterades av 
ledamöterna. 
 
Styrelsen beslutar 

att lägga ortsrapporterna till handlingarna. 
 

7 §. Genomgång av värdortens studiebevakning (om så begärs) 
 
Styrelsen beslutar 

att inte begära en genomgång. 
 

8 §. JURO:s hemsida 
 

JURO:s hemsida diskuteras. Ordföranden för JURO föreslår att han ska sammanställa 
information om samtliga JF och skicka ut det underlaget till alla JF. Denna information ska 
sedan publiceras på hemsida. Det diskuteras också att hemsidan ska vara levande med 
nyheter, ställningstaganden m.m. samt att en dokumentbank ska finnas. 
 
Styrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandens förslag. 
 
9 §. MUCF-bidraget 
 
MUCF-bidraget diskuteras (se bilaga 2). Diskussionen utmynnar i följande beslut av 
styrelsen 

att i maj månad tillsätta en person som kan arbeta med MUCF-bidraget och 
underlaget till ansökan 
 



 

	

att denna person ska få i uppdrag att arbeta med MUCF-bidraget fram till 
december 2019 
 
att kandidater ska föreslås av respektive JF innan mötet i Örebro den 8 maj 2019 
 
att de föreslagna kandidaterna ska diskuteras på nästa möte i Örebro den 8 maj 
2019 
 
att den person som arbetar med MUCF-bidraget innehar följande rättigheter och 
skyldigheter: 

- att arbeta med underlaget och författa en ansökan till MUCF för bidrag samt därvid 
undersöka huruvida JURO uppfyller kraven för att erhålla bidraget 

- att personen får åka på möte samt bal i Uppsala och Stockholm på JURO:s bekostnad 
- att personen kostnadsfritt ska arbeta så mycket som krävs av denne för att fullgöra 

uppdraget, detta bör innebära någon eller några timmar i veckan 
 
10 §. Diskussionspunkter workshop Örebro 
 
Diskussionspunkter inför workshopen i Örebro diskuteras. 
 
Styrelsen beslutar 

att ta upp MUCF-bidraget och frågan om ett hållbart engagemang inom JF för 
presidium och tjänstemän som diskussionspunkter på nästa workshop i Örebro.  

 
11 §. Nästa möte 
 
Ordföranden föredrar ärendet. 
 
Styrelsen beslutar 
 att nästa workshop-möte ska äga rum den 8 maj 2019 i Örebro 
 att nästa styrelsemöte ska äga rum den 28 september 2019 i Uppsala 
 att nästa årsmöte ska äga rum 2019 i Stockholm  
 

 
12 §. Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor tas upp. 

 



 

	

13 §. Mötets avslutande 
 

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 10:26. 
 


