Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 7 mars 2017
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Adrian Kroon.
§ 2 Närvaro
Ordförande Adrian Kroon, vice ordförande Nils Englund, informationsansvarig Joel Olsson,
ekonomiansvarig Albin Davidsson, marknadsansvarig Sven Karlsson, utbildningsansvarig
Emma Nilsson, sportmästare Samuel Alm, klubbmästare Gustav Lindgren, ordförande för De
Facto Anna Paulin-Rosell, ordförande JR Jennifer Piironen.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Samuel Alm och Gustav Lindgren.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2017-02-28 godkändes.
§ 6 Ordförande
Ordförande lyfte frågan om Instagram-presentationer. En bild per vardag ska läggas ut i den
ordning som posterna står på whiteboard-tavlan i JF-rummet. Ordförande börjar den 7 mars.
§ 7 Vice ordförande
Vice ordförande ville att styrelsen tog beslut på mackor till föreläsning med Erik Sundström
inför rättegångstävlingen. Kostnaden är 1620 kr. Styrelsen tar beslut på detta.
Vice ordförande lyfte frågan om budgeten till rättegångstävlingens efterföljande fest. För att
festen ska vara möjlig att anordna på Fabriken behövs en budgethöjning på 3250 kr. Styrelsen
godkänner detta, pengarna kommer tas från klubbmästares budgetpost ”valfria sittningar”.

Vice ordförande kommer vara delaktig i att anordna ett seminarium med SVT under måndag
13/3. De första 20 deltagarna kommer att få en macka.
§ 8 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig lyfter frågan om utbetalningar för utlägg som ekonomiansvarig själv har
gjort. Ska de utbetalningarna skötas av någon annan? Styrelsen har kommit fram till att
ekonomiansvarig ska ha kontroll över hela ekonomin och att utbetalningar till
ekonomiansvarig ska göras av denne. Det motiveras med att utbetalningar ändå bokförs,
bokföringen är öppen för övriga styrelsemedlemmar att granska.
§ 9 Marknadsansvarig
Marknadsutskottet är utsett, Madeleine Lyth Segerman kommer utgöra marknadsutskottet
under verksamhetsåret 2017.
§ 10 Utbildningsansvarig
Utbildningsutskottet är utsett. Medlemmarna i utskottet för verksamhetsåret 2017 är Anton
Magnusson, Cecilia Hjelm, Sara Nordekvist, Kim Ödlund och Mounir Gallouze.
§ 11 Info

§ 12 Studiesociala
Sport
Sportmästaren påminde om pulkadagen 8/3. Beslut behövdes på 600 kr på hyra av
längdskidor till pulkadagen. Styrelsen tog beslut på detta.
Klubb

§ 13 JR

§ 14 de Facto
Chefredaktör för de Facto meddelar att årets första de Facto är färdig att tryckas.
§ 15 Övriga frågor

§ 16 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Joel Olsson,
informationsansvarig och sekreterare
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Sportmästare

___________________________
Justerat, Gustav Lindgren
Klubbmästare

