Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 20 mars 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, informationsansvarig Lowisa Fagerudd,
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 Lowisa Fagerudd och Mounir Gallouze.
§ 4 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2018-03-13 samt 2018-03-15 godkändes.
§ 6 Insparksutskottet
Insparksutskottet lade fram ett förslag om att ha gummimasker med djurmotiv till insparken
2018 som maskot. Dessa gummimasker är lite dyrare och de har kollat på ett billigare
alternativ, dinglisar. Insparksutskottet ansåg att gummimaskerna skulle tillföra insparken på
ett roligare sätt och för djurlagen (nollegrupperna) på ett roligare sätt. Styrelsen godkände
gummimaskerna.
§ 7 Ordförande
Ordförande lade fram ett förslag om att föreningen ska köpa in lagerhyllor till JFs förråd.
Utbildningsansvarig tog på sig att ringa Husservice och fråga om möjligheter att få tillgång

till ytterligare ett förråd. Marknadsansvarig lade fram förslag om att köpa in plastlådor till
förrådet. Styrelsen bordlägger frågan till nästa möte.
Ordförande hade fått en fråga om att JFs ryggsäckar kan säljas till andra studentföreningar än
Juridiska föreningen. Styrelsen var överens om att ryggsäckarna endast ska säljas till Juridiska
föreningens medlemmar.
Ordförande hade fått frågan om juriststudenter vid Göteborgs universitet skulle kunna få
möjlighet att köpa ”Juristens lilla handbok”. Styrelsen har inget emot att sälja rättshandböcker
till andra föreningar. Ekonomiansvarig skulle kolla upp vad det kan kosta att skicka brev med
porto tills nästa möte.
§ 8 Vice ordförande
§ 9 Ekonomiansvarig
§ 10 Marknadsansvarig
§ 11 Utbildningsansvarig
§ 12 Informationsansvarig
Informationsansvarig lyfte frågan om styrelsen ska stå i Lindellhallen 4/4 och dela ut fika i
syfte att få fler att prenumerera på nyhetsbrevet samt locka fler skribenter till de Facto.
Informationsansvarig föreslog att styrelsen skulle bjuda på morotskakor då 4/4 är morotens
dag. Styrelsen tyckte det var en bra idé och informationsansvarig skulle kolla på priser till
nästa möte.
§ 13 Studiesociala
Sport
Klubb
§ 14 JR
§ 15 de Facto
Chefredaktören för de Facto ville ta ett beslut på en kostnad om 600 kr för avgift avseende
byte av ansvarig utgivare. Styrelsen godkände kostnaden.
§ 16 Övriga frågor
Klubbmästare ville ta beslut på en kostnad om 168 kr för fika. Styrelsen godkände kostnaden.
§ 17 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet,
Lowisa Fagerudd,
Informationsansvarig och sekreterare.

___________________________
Justerat, Lowisa Fagerudd

___________________________
Justerat, Mounir Gallouze

