Juridiska föreningens styrelsemöte måndag den 12 februari 2018
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Jutered.
§ 2 Närvaro
Ordförande Fanny Jutered, vice ordförande Julia Gustafsson, ekonomiansvarige Carl
Wallbäck, informationsansvarige Lowisa Fagerudd, utbildningsansvarig Mounir Gallouze,
marknadsansvarig Madeleine Lyth Segerman, sportmästare Emma Nilsson, klubbmästare
Johanna Grundberg, chefredaktör för de Facto Malin Fagerström och ordförande för
juriststudenternas rådgivning Oscar Jantzen.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Carl Wallbäck och Madeleine Lyth Segerman.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2018-02-06 godkändes.
§ 6 Ordförande
Ordförande informerade om att kåren vill ha en kontaktperson i styrelsen i syfte att öka
kommunikationen mellan kåren och sektionerna. Vice ordförande anmälde att hon kan tänka
sig vara kontaktperson.
§ 7 Vice Ordförande
§ 8 Ekonomiansvarig

§ 9 Marknadsansvarig
Marknadsansvarig lyfte frågan om hur JFs ska marknadsföra sig i framtiden.
Marknadsansvarig kommer vilja ha ett möte senare där syftet är att alla i styrelsen ska utgå
från en mall och ha ett förhållningssätt när JF marknadsför olika saker.
§ 10 Utbildningsansvarig
§ 11 Informationsansvarig
§ 12 Studiesociala
Sport
Klubb
§ 13 JR
Ordförande för juristernas rådgivning lyfte frågan om hur JR ska marknadsföra sin
verksamhet. Ordförande för JR hade förslag om att marknadsföra på Facebook och styrelsen
tyckte det var en bra idé. Styrelsen beslutade att ta upp detta vid ett senare möte.
§ 14 de Facto
Chefredaktör för de Facto informerade att detta nummer av de Facto skulle försöka skickas på
tryck i slutet av denna vecka.
§15 Inspektor
Inspektor lyfte frågan om det studiesociala bland studenter och undrade hur JF ser på det
studiesociala. Det som händer utanför studierna som jobb, aktiviteter, utskotten osv. Styrelsen
ansåg att de yngre terminerna inte riktigt engagerar sig lika mycket utan att engagerandet
kommer och tar fart vid termin 3-5 och när studenter går termin 6-8 så avtar engagemanget.
§ 16 Övriga frågor
Ordförande lyfte frågan om godkännande av den stadgeändring angående § 1 om facklig
obundenhet som godkändes av stämman på årsmötet den 16 november samt den 1 februari.
Styrelsen godkände stadgeändringen.
Ordförande tog upp frågan om sponsring för tre studenter som ska vara med och tävla i en
processtävling via ELSA i Strasbourg. Styrelsen diskuterade hur stor medlemsnyttan är om JF
skulle sponsra dessa tre studenter och även om det finns någon motprestation. Ordförande
hade en idé om att styrelsen skulle bjuda in de tre studenterna till nästa möte så dom får
berätta mer om tävlingen och att styrelsen kan ställa frågor till dom. Klubbmästaren tog på sig
att skriva till de tre studenterna och bjuda in dom till nästa möte 20/2-18.
Vice ordförande lyfte frågan om hur JF ska förhålla sig till samarbeten med andra föreningar
som FEMjur och ELSA. Styrelsen var positiva till det och tyckte det var en bra idé.

Utbildningsansvarig lyfte frågan om hur administrationen av den nya juristgruppen,
Juristprogrammet Umeå, på Facebook ska se ut. Frågan diskuterades på förra mötet och
styrelsen lade fram ett förslag om att en styrelseledamot skulle vara administratör för
facebook-gruppen, och styrelsen lade fram Lowisa Fagerudd, informationsansvarig, som
förslag på moderator. Styrelsen tyckte det var en bra idé. Informationsansvarig skulle lägga
fram ett förslag på förhållningsregler till nästa möte.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Lowisa Fagerudd,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Carl Wallbäck

___________________________
Justerat, Madeleine Lyth Segerman

