
Protokoll till styrelsemöte Feministiska Juriststudenter (FEMJUR) Stockholm  
Org. nr: 802498-0735 
 
Dag: tisdag 21 januari 2020  
Tid: start kl. 13.30 
Plats: Ruth Sävhagen, Stockholms universitet  
 
Närvarande 
Eija Bahho 
Narin Melazade 
Emma Olsson 
Sophia Foon 
Anna Gustavsson  
Victoria Rognlien-Saari 
Andreas Zheng Svensson  
 
1 § Mötets öppnande 
13:30 
 
2 § Val av sekreterare 
Mötet väljer Emma som sekreterare.  
 
3 § Val av person att jämte ordförande justera protokollet 
Mötet väljer Anna som justerare jämte ordförande.  
 
4 § Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkänns.  
 
5 § Ekonomi  
Jessica är ensam företrädare för banken. Det kommer att sökas verksamhetsbidrag.  
I framtiden kommer ST:s logga att finnas på våra reklamaffischer.  
 
6 § Hemsidan  
Förfrågan om att göra en ny hemsida har skickats till .  
 
-Design:  
Mötet kommer fram till att det ska snart ska bestämmas mer om design. 
 
-Webshop:  
Mötet bestämmer att hemsidan inte ska innehålla en webshop ännu. Istället ska en 
underrubrik med namnet “Produkter” finnas.  
 



 
 
7 § Ansvarsfördelning inför kommande event  
 
-Erik Mägi 30 januari 
Mötet bestämmer att det ska finnas kaffe och kakor att bjuda på till åhörarna. Emma och 
Anna ordnar det.  
Present till Erik bestäms bli en donation till valfri organisation i hans namn. Donationen är på 
300 kronor.  
Victoria kommer att presentera honom innan föreläsningen. 
Affischer sätts upp av alla som reklam inför föreläsningen.  
Narin ordnar med tekniken.  
 
-Brott skratt och tårar 12 februari  
Affischer och lappar ska delas ut och sättas upp som reklam. Victoria ordnar designen till 
dessa och Facebookeventet.  
Emma och Anna ordnar snacks och tilltugg till eventet.  
 
8 § Hedersförtryck  
Mötet bestämmer att avvakta med denna punkt.  
 
9 § Förfrågan från JF  
En föreläsning tillsammans med JF läggs fram som förslag.  
En “Killmiddag” läggs fram som förslag på event att ordna tillsammans med JF. Denna 
skulle kunna vara en efter diskussion om föreläsningen.  
 
10 § Övriga frågor  
Inga övriga frågor. 
 
11 § Mötets avslutande 
Mötet avslutas 14:35 


