
Protokoll till styrelsemöte Feministiska Juriststudenter (FEMJUR) Stockholm  
Org. nr: 802498-0735 
 
Dag: 19 februari 2020 
Tid: 17:50 
Plats: Scandic Haymarket 
 
Närvarande 
Emma Olsson 
Jessica Ahlkvist 
Anna Gustavsson  
Victoria Rognlien-Saari 
Andreas Zheng Svensson  
Sophia Foon 
Eija Bahho 
Narin Melazade 
 
1 § Mötets öppnande 
Mötet förklaras öppnat kl.17:50  
 
2 § Val av sekreterare 
Mötet väljer Andreas som sekreterare.  
 
3 § Val av person att jämte ordförande justera protokollet 
Mötet väljer Victoria att jämte ordförande justera protokollet.  
 
4 § Godkännande av dagordningen  
Mötet godkänner dagordningen.  
 
5 § Ekonomi  

● Man kan ansöka om 2000kr i aktivitetsbidrag inför varje aktivitet vi anordnar.  
● Fakturan är skickad till ST, pengarna ska komma in senast 1 mars.  

 
6 § Info från ordförandemötet 

● Någon av våra systerföreningar kommunicerar med sina medlemmar genom 
nyhetsbrev. Vi skulle eventuellt också vilja göra det men GDPR kan sätta 
begränsningar.  

● FEMJUR Sverige 
○ Eija informerar om att det på ordförandemötet föreslogs att skapa en nationell 

förening (FEMJUR  Sverige) och göra varje lärosätes förening till en 
dotterförening.  



○ Skicka ut en fråga i FEMJUR Sverige-gruppen om vad folk ser för fördelar 
och nackdelar med att skapa en paraplyliknande organisation.  

● Utskott  
○ En fördel är att medlemmar kan få en erfarenhet av att engagera sig i 

föreningen innan de går med i styrelsen, styrelsen kommer bli mer kompetent 
och erfaren.  

○ Vi har medlemmar som vill engagera sig men inte är med i styrelsen. På detta 
sätt kan de vara aktiva i föreningen när de vill och behöver inte vänta till ett 
årsmöte.  

○ Stadgeändring verkar inte vara nödvändig. Det påverkar inte styrelsens 
struktur. Så länge inte utskotten fattar beslut som faller inom styrelsens 
beslutsområde.  

○ Vi informerar på våra sociala medier om möjligheten att engagera sig i ett 
utskott.  

 
7 § Hemsidan  

● Mötet beslutar att anlita Sara Edström för att bygga en hemsida åt föreningen, 
kostnaden för det kommer vara 7000 kr.  

● Tjänsten Sara tänkte använda kostar 45kr/mån, vi betalar i nuläget 1200 kr/år för vårt 
webbpaket. Årskostnaden skulle alltså hamna på ca. 1700 kr. Hon ska se över om hon 
kan hitta ett billigare alternativ.  

● Mötet beslutar att godkänna denna kostnadsökning från 1200 kr/år till 1700 kr/år.  
● Mall till Facebook och Instagram.  
● Vi ska skicka ut en förfrågan till våra medlemmar om vad de vill ha för merch.  

 
8 § Samarbetet med JF 

● Vi vill gärna ha ett samarbete med JF men vi kan inte ta på oss rollen att utbilda våra 
klasskompisar.  

● Vi vill uppmana dem att hyra in en professionell person som arbetar med dessa frågor.  
● Vi känner inte att vi har samma ingång och tankar om detta samarbete, vi skulle 

därför vilja bjuda in till ett möte med JF så att vi ska kunna prata och förstå varandra 
bättre.  

 
9 § Planera våren 
Nästa planerade event är internationella kvinnodagen. Mötet beslutar att ha diskussionslunch 
9 mars. Vi väljer ämne längre fram. Vi ska gå ut med info om detta event på måndag 24 
februari.  
 
Vi pratar om att vi vill ha något event där vi lär oss och pratar om systematiken i kvinnohatet. 
Patriarkatets olika uttryck.  
 



Mötet beslutar att ha ett rättsfallsfika kl.15-17 26 mars där vi diskuterar surrogatdomarna från 
2019.  
  
10 § Övriga frågor  

● Vi pratar om möjligheten att skaffa fler samarbetspartners, leta bland byråerna som 
nominerats till Justitiapriset.  

 
11 § Mötets avslutande 
Mötet avslutas 19:34.  
 
 
.......................................... .......................................... 
Vid protokollet Justerare 
Andreas Zheng Svensson Victoria Rognlien-Saari 

 
 
 
 


