Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 30 januari 2018
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Adrian Kroon.
§ 2 Närvaro
Ordförande Adrian Kroon, ekonomiansvarig Albin Davidsson, informationsansvarig Joel
Olsson, marknadsansvarig Sven Karlsson, sportmästare Samuel Alm, klubbmästare Gustav
Lindgren.
§ 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 2018-01-23 godkändes.
§ 6 JD
§ 7 Ordförande
Ordförande lyfte frågan om rösträknare till årsstämman 1 februari. Ordförande föreslog
Herman Johansson och Rozanna Fackel. Ordförande föreslog Samuel Alm och Nils Englund
till mötesjusterare.
Ordförande lyfte frågan om engagemangsgåvor och påminde om att det är viktiga att tagarna
är på plats under årsstämman. Intyg för revisor, projektansvariga för JD, sittande styrelse.
Kostnaden var 128 kr. Styrelsen tog beslut på detta.
§ 8 Vice Ordförande

Vice ordförande informerade om att anmälningsperioden för sittningsgrupp till
rättegångstävlingssittningen hade öppnat. Anmälningsperioden öppnade under föregående
vecka och två ansökningar hade redan kommit in.
§ 9 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarige informerade om att överlämningen för tillträdande ekonomiansvarige går
bra.
§ 10 Marknadsansvarig
Marknadsansvarige informerade om att han jobbar med avtalen med JFs samarbetspartners.
§ 11 Utbildningsansvarig
§ 12 Informationsansvarig
Informationsansvarige informerade att det kommer en student för en dag och besöker
juristprogrammet under fredag 2/2.
§ 13 Studiesociala
Sport
Klubb
§ 14 JR
Ordförande för JR informerade att många nya studenter gått med i Juriststudenternas
rådgivning under uppstartsmötet föregående torsdag.
§ 15 De facto
§ 16 Övriga frågor
Sportmästare informerade om att eventuella förändringar skulle kunna ske under 2018 vad
gäller Umeå studentkår. De två största politiska partierna har lagt ned sina listor inför kårvalet
och samtal inom kåren förs o att göra studentkåren mer sektionsbaserad. Detta skulle kunna
innebära att JF skulle göra mer inom kåren och tar ett större ansvar.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet,
Joel Olsson,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Samuel Alm

___________________________
Justerat, Gustav Lindgren

