
Protokoll till styrelsemöte Feministiska Juriststudenter (FEMJUR) Stockholm Org. nr: 
802498-0735  
 
Dag: Torsdag 5/12 2019 
Tid: kl. 10:13 
Plats: Studenternas hus. 
 
Närvarande:  
Emma Olsson 
Jessica Ahlkvist 
Anna Gustavsson  
Victoria Rognlien-Saari 
Andreas Zheng Svensson  
Sophia Foon 
Eija Bahho 
 
1 § Mötets öppnande  
Kl. 10:13 
 
2 § Val av sekreterare 
Mötet väljer Sophia som sekreterare. 
 
3 § Val av person att jämte ordförande justera protokollet 
Mötet väljer Victoria att jämte ordförande justera protokollet.  
 
4 § Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkänns.  
 
5 § Ekonomi 
Femjur godkända för kår-bidrag.  
 
6 § Planering av livepodd med Brott skratt och tårar  
Beslutar att ha livepodden 29e eller 30e januari 2020. Livepodden ska hållas i kår-salen, 
eventuellt i en mindre föreläsningssal.  
Ämne för livepodden: 

- Brottsoffers rättigheter. 
- Våld i ungas nära relationer.  

 
7 § Övrig information  

● Dramaten vill bjuda in femjur på en föreställning. Mötet beslutar att tacka ja till 
erbjudandet. En grupp om 20 - 25 personer, alla oavsett kön är välkomna. 

- Suzanne Osten - regissör.  



● Påminnelse av kåren om att inte ta deras kaffe. Vi får däremot låna deras termosar och 
kaffebryggare. Obs, vi får inte ta de “snygga” termosarna, bara de silvriga.  

● Välkomstdagen 21/1. Eija närvarar, alla andra som vill och kan får vara med.  
- Värma medlemmar, sälja påsar, bjuda på godis.  
- Eija och Victoria block med femjurs logga för försäljning.  
- Andreas, Emma och Anna ska anordna en tävling/quiz. Förslag om att man 

ska följa femjur på sociala medier för att delta i tävlingen.  
● Fackförbundet ST vill delta på en aktivitet/föreläsning under våren 2020 

- Sophia mailar och meddelar att vi återkommer när vi har mer konkreta planer 
för våren. 

 
8 § Möte med institutionen  

● Andreas och Eija ska på möte med institutionen och planerar att ta upp följande: 
- Femjurs syften. Hur jobbar institutionen med att främja normkritik?  
- Hur arbetar institutionen med sin jämställdhets- och likabehandlingsplan? 
- Hur behandlar institutionen kritik som riktas mot vissa lärare? 
- Förslag om att kursutvärderingarna ska innehålla frågor om hur kursdeltagarna 

upplever klimatet under kursen gällande jämställdhet och likabehandling. 
- Förslag om att inkorporera mer i undervisningen om våld i nära relationer. 

Bjuda in kvinnojourer?  
- Stereotypa och sexistiska inslag ska inte förekomma enligt jämställdhets- och 

likabehandlingsplanen.  
-  Meddela Eija eller Andreas om det finns mer ämnen/frågor som önskas att de 

tar upp.  
 
9 § Övriga frågor  

● Eftersom livepodden flyttades behövs ett nytt evenemang innan jul. 
- Rättsfalls-fika (Cissi Wallin) kl. 15 - 17 torsdag 12e december.  
- Brott, skratt och tårar har en podd om förtal.  
- Vi bjuder på julfika.  
- Dela domen på sociala medier när den kommer ut.  

 
● Presentera den nya styrelsen på sociala medier.  

- Förbereda inlägg som läggs upp under mellandagarna.  
- Ta bilder till inlägget samma dag som diskussions- fikan, 12e dec kl. 14:00.  
- Styrelsen förbereder svar på följande frågor: 

➢ Vad kan man snacka med dig om? 
➢ Vad gör du när du inte pluggar? 
➢ Vad är din feministiska hjärtefråga? 
➢ Vem är din feministiska förebild? 

 
● Femjurs hemsida behöver uppdateras.  



- Eija och Victoria ska kontakta de som gjort hemsidor åt våra systerföreningar. 
- Alla ska kolla runt om de känner någon som kan göra en schysst hemsida.  

 
● Förslag om en kill-middag. 

- För att behandla feministiska frågor som särskilt berör killar.  
- Förslag om att anordna evenemanget som ett samarbete med en advokatbyrå.  
- Ska behandlas vidare på nästa möte.  

 
● Kostnader efter diskussions-fikan med IHJ.  

 
● Evenemang efter livepodden. 

- Förslag om att anordna en föreläsning eftersom det har varit många 
fika-tillfällen på sistone.  

- Föreläsning om hedersvåld. Bjuda in: Midia? Erik Mägi? 
- Alla ska hålla utkik efter föreläsare att bjuda in.  

 
10 § Mötets avslutande 
Kl. 11:19 
 
 
.......................................... .......................................... 
Vid protokollet Justerare 
Sophia Foon  Victoria Rognlien-Saari 
 


