Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 27 februari 2018
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Jutered.
§ 2 Närvaro
Ordförande Fanny Jutered, vice ordförande Julia Gustafsson, utbildningsansvarig Mounir
Gallouze, ekonomiansvarig Carl Wallbäck, 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 Emma Nilsson och Johanna Grundberg.
§ 4 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2018-02-20 godkändes.
§ 6 Ordförande
Ordförande lyfte frågan om stipendiet från Umeå Studentkår som delas ut för diverse inköp
som är till nytta för föreningen. Styrelsen ska lämna förslag på bidrag fram till på torsdag.
Ordförande och klubbmästare tog på sig att upprätta en krishanteringspolicyn och ska
undersöka om intresse finns bland medlemmarna att delta i upprättandet.
§ 7 Vice ordförande
Vice ordförande informerade att en gästföreläsning med Karin Gyllenring är spikad till den
17:e april. Vice ordförande ska undersöka vilka möjligheter det finns att köpa in fika till
gästföreläsningen.

§ 8 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig informerade att JF fick avslag på begäran av att inneha ett
företagskreditkort. Ekonomiansvarige trodde det berodde på resultatet från förra
verksamhetsåret.
§ 9 Marknadsansvarig
Marknadsansvarig informerade att hon fortfarande söker en person till marknadsutskottet.
Marknadsansvarig informerade att nya ryggsäckar kommer att köpas in till insparken 2018.
§ 10 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade att juridiska institutionen ser över valbara kurser inför 2020,
det vill säga för de studenter som går termin 4 just nu. En enkät kommer att skickas ut till alla
studenter för att undersöka vilka kurser som kan vara intressanta.
§ 11 Informationsansvarig
§ 12 Studiesociala
Sport
Sportmästare lyfte att hon har undersökt möjligheterna att köpa in nya träningsredskap för
ungefär 700kr. Styrelsen skulle fundera på saken till nästa möte.
Klubb
Klubbmästare ville ta beslut på 111,85kr för kaffe för barlaget. Styrelsen tog beslut på detta.
Klubbmästare informerade att en fulsittning kommer att hållas på Rouge den 13/4.
Klubbmästare söker efter personer till sin sittningsgrupp.
§ 13 JR
§ 14 de Facto
Chefredaktören för de Facto ville ta beslut på fika till JF-rummet om 304,55kr. Styrelsen tog
beslut på detta.
§ 15 Övriga frågor
Ordförande lyfte frågan kring om JF ska ha en podcast. Styrelsen var positiv till detta men
valde att bordlägga de mer detaljerade frågorna till ett senare möte.
Utbildningsansvarig lyfte frågan om JF ska sälja av de ryggsäckar som finns kvar sedan
insparken 2017. Styrelsen tyckte detta var en bra idé, och medlemmarna kommer att
informeras om detta senare.
§ 16 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Oscar Jantzen,
Ordförande Juriststudenternas Rådgivning och sekreterare
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