Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 8 maj 2018
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Jutered.
§ 2 Närvaro
Ordförande Fanny Jutered, vice ordförande Julia Gustafsson, ekonomiansvarig Carl
Wallbäck, informationsansvarig Lowisa Fagerudd, marknadsansvarig Madeleine Lyth
Segerman, utbildningsansvarig Mounir Gallouze, 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 Oscar Jantzen och Fanny Jutered.
§ 4 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2018-04-18 samt 2018-04-24 godkändes.
§ 6 JD
Representanter från JD presenterade att två stycken är tillsatta till Marknadsansvariga och
lyfte även att det finns plats för en till person.
§ 7 Ordförande
Ordförande lyfte frågan om ett eventuellt samarbete med JF Luleå. Styrelsen tyckte att ett
eventuellt samarbete med JF Luleå just nu kan vara aktuellt när det gäller Juristens dag.
Utbyte av utställare norr ut och hur de lägger upp sin arbetsmarknadsmässa för sina
Rättsvetare kan vara intressant.

Ordförande ville ta beslut om kostnad för hennes balklänningar om 1341 kr. Styrelsen
godkände kostnaden.
Ordförande informerade att hon varit på ordförandemöte i Örebro under lördagens bal.
Ordförande informerade att de pratade om hur man ska få medlemmar att komma på fler
evenemang med företag osv. En idé är att ha eventen i samband med en lunch, middag eller
någon rolig aktivitet.
§ 8 Vice ordförande
Vice ordförande informerade att Ekonomiansvarig, JR ordförande samt Klubbmästare skulle
få en summa om 50 kr styck för subvention för Rättegångssittningen. Totalt rör det sig om
150 kr och styrelsen godkände kostnaden.
§ 9 Ekonomiansvarig
§ 10 Marknadsansvarig
§ 12 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade att han varit på JURO-möte i Lund förra helgen. De
diskuterade den rådande psykiska ohälsan bland studenter och hur man kan hantera det.
Utbildningsansvarig informerade att han letar febrilt efter personer som vill hålla i en
skatteföreläsning för T4orna.
§ 13 Informationsansvarig
Informationsansvarig informerade att examen är satt till lördagen 19/1-19.
§ 14 Studiesociala
Sport
Sportmästare lyfte frågan om blodomloppet. Undrade om föreningen skulle ha ett lag som
sprang loppet. Styrelsen diskuterade saken och bordlade idén till nästa möte.
Klubb
Klubbmästare informerade om att hon vill ändra i subventioneringssystemet så att man får två
stjärnor för brunch och nattklubb och en stjärna för EPP. Se bilaga 1. Styrelsen godkände
ändringen.
§ 15 JR
§ 16 de Facto
Chefredaktör för de Facto informerade att avtalet med tryckeriet gick ut 2015 och vill att
styrelsen ska se över avtalet med tryckeriet.
§ 17 Övriga frågor

Informationsansvarig lyfte frågan om att se över reglerna vad gäller biljettförsäljningen till
Stockholmsresan som äger rum mellan 1-6 oktober 2018. Tidigare år har endast studenter som
befunnit sig på annan ord pga. praktik eller utbytesstudier fått köpa genom en kompis. Men
eftersom att juristprogrammet gjorts om innebär det att väldigt många av nuvarande T6orna
skriver sin uppsats på annan ort och befinner sig därför inte i Umeå vid biljettförsäljning.
Informationsansvarig lade fram förslag att en giltig anledning för att få kunna köpa biljett, via
en kompis, fast man inte befinner sig i Umeå är om man är hemma för att skriva på sin
uppsats. Styrelsen diskuterade saken, och beslutade att man ska anmäla sig via mail detta år.
Info kommer att komma ut till medlemmar inom snar framtid.
Klubbmästare lyfte frågan om en ny soffa till JF-rummet.
§ 18 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet,
Lowisa Fagerudd,
Informationsansvarig och sekreterare.

___________________________
Justerat, Oscar Jantzen

___________________________
Justerat, Fanny Jutered

Bilaga 1 – ändring i rabattsystem

