
 

 

 
DAGORDNING 

JURO:s årsmöte  
Göteborg den 17 november 2018 

 

Närvarande 
Felix Olin    Ordförande 
Tove Sjöstrand   Ledamot (Göteborg) 
Victor Abrahamsson   Ledamot (Göteborg) 
Anna Liliebäck    Ledamot (Uppsala) 
Morgan Ödman   Ledamot (Uppsala) 
Anna Högsten    Ledamot (Örebro) 
Leo Wetterblad    Ledamot (Örebro)  
Mounir Gallouze    Ledamot (Umeå) 
Sofie Österberg    Ledamot (Lund) 
Hanna Sahlin    Ledamot (Stockholm) 
Anton Selander   Ledamot (Stockholm)  
Gabrielle Byberg    Ledamot (Karlstad) 
 
1 §. Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 09.50. 
 

2 §. Val av mötessekreterare 
Årsmötet beslutar: 

- Att välja Tove Sjöstrand till mötessekreterare	
 

3 §. Val av justerare 
Årsmötet beslutar: 

- Att välja Mounir Gallouze till justerare	
 

4 §. Fastställande av dagordning 
Årsmötet beslutar: 

- Att godkänna dagordningen	
 

5 §. Fastställande av årsmötets behöriga sammankallande 



 

Årsmötet beslutar: 
- Att förklara årsmötet behörigen sammankallat	

 
6 §. Godkännande av föregående mötes protokoll 

Underlag: Bilaga 1 
Årsmötet beslutar: 

- Att godkänna föregående mötes protokoll	
 
7 §. Juridiska föreningen i Karlstads medlemskap i JURO 
JF Örebros ledamöter föreslår att Karlstad ska ha en reducerad avgift som är 

proportionerlig för JF Karlstads ekonomi. Karlstad anser att de är så 
mycket mindre att de behöver mer tid innan de kan betala en avgift. 
Örebro menar att alla föreningar har stora skillnader i sin ekonomi men 
alla betalar lika mycket ändå. Därför är en reducerad avgift rimlig. 
Karlstad håller med. JF Göteborg föreslår istället att Karlstad ska vara 
med utan att betala avgift i ett år istället för två.  

 
Underlag: Bilaga 2  
Årsmötet beslutar: 

- Att anta Juridiska föreningen i Karlstad som medlemsförening i JURO 
- Att i kostnadsreglementet stryka avgift för Karlstad och besluta om 

detta år 2020 
 
8 §. Val av ordförande för verksamhetsåret 2019 

Genomläsning av ansökningarna med följande presentation och utfrågning av de 
två kandidaterna.  

 
Underlag: Ansökningar enligt Bilaga 3 
Årsmötet beslutar: 

- Att välja Victor Abrahamsson som ordförande för verksamhetsåret 
2019 

 
9 §. Föredragning av ortsrapporter 

Föredras av respektive föreningsrepresentanter.  
 
Årsmötet beslutar: 

- Att lägga ortsrapporterna till handlingarna	
 



 

10 §. Genomgång av värdortens studiebevakning 
Årsmötet beslutar:  

- Att inte begära en genomgång	
 

11 §. Fortsatt arbete med hemsida 
Diskussion. JURO har länge pratat om att vi ska ha en hemsida där vi kan lägga 
upp protokoll och annat. Under förra verksamhetsåret gjordes en hemsida, men 
denna var låst. Det JURO har är en domän som vi inte vet hur vi kommer åt. 
Ordföranden efterfrågar förslag på hur vi ska komma åt domänen och vad vi vill 
fylla hemsidan med för innehåll.  
JF Göteborg föreslår att vi ska lägga upp information om vad JURO är, 
protokoll, kontaktinformation. JF Uppsala tycker även att vi ska information om 
ordföranden och de olika ledamöterna, deras kontaktinformation och så vidare. 
Även nyhetsbrev är ett förslag.  
Ordföranden och JF Stockholm tar på sig att försöka hitta lösenordet till 
domänen. Det har förhoppningsvis lyckats till mötet i Umeå och då pratar vi mer 
om det här. 
 

12 §. Nästa möte 
Årsmötet beslutar: 

- Att nästa möte ska äga rum den 6 december i Umeå	
 

13 §. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

14 §. Mötets avslutande 
 


