Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 18 april 2018
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Jutered.
§ 2 Närvaro
Ordförande Fanny Jutered, vice ordförande Julia Gustafsson, ekonomiansvarig Carl
Wallbäck, utbildningsansvarig Mounir Gallouze, 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 Fanny Jutered och Julia Gustafsson.
§ 4 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2018-04-10 godkändes.
§ 6 Sittningsgruppen
Representanter från sittningsgruppen informerade att en medlem ville få återbetalning för sin
sittningsbiljett då hen inte kunde närvara på sittningen som ägde rum fredagen 13/4 för att hen
fastande på Arlanda pga. tekniskt fel på flyg. Styrelsen diskuterade frågan utifrån JFs
subventionspolicy som klubbades igenom på årsmötet 2017. Styrelsen tog beslut på att inte ge
återbetalning till personen.
§ 7 Insparksutskottet
Representanter från insparksutskottet frågade styrelsen om de vill ställa upp och grilla korv
under insparken vid två tillfällen. Det var en självklarhet för styrelsen och de ställer mer än
gärna upp.

§ 8 JD
Representanter från JD hade ett förslag om att byta datum för Juristens dag till 5-6/12 istället
för att ha Juristens dag i januari. Representanter från JD har gjort en intressekoll hos
potentiella utställare om hur de ställer sig till att komma på Juristens dag i december 2018. 8
av 9 utställare ställde sig positiva till förslaget. Styrelsen beslutade att flytta JD till 5-6/12-18.
Representanter från JD informerade att de kommer vilja tillsatta en arbetsgrupp redan innan
sommaren och resterande arbetsgrupper i september.
§ 9 Ordförande
Ordförande ville ta beslut om 1820 kr för balbiljetter i Lund till ordförande och
utbildningsansvarig. Styrelsen godkände kostanden.
Ordförande ville ta beslut om 3961 kr för resa till Lund för ordförande och
utbildningsansvarig. Styrelsen godkände kostnaden.
Ordförande ville ta beslut om 5117 kr för resa och boende i Örebro i samband med bal.
Styrelsen godkände kostnaden.
§ 10 Vice ordförande
§ 9 Ekonomiansvarig
§ 10 Marknadsansvarig
Marknadsansvarig informerade att det kommer vara ett event med Manheimer Swartling 8/518.
§ 11 Utbildningsansvarig
§ 12 Informationsansvarig
§ 13 Studiesociala
Sport
Sportmästare lyfte frågan om att JF ska ha ett springlag i blodomloppet 22 maj. Styrelsen lät
positiv till idéen och sportmästare skulle kolla närmare på det.
Klubb
Klubbmästare informerade att en ny kvällschef till E-puben är vald, Julia Lavemäki.
§ 14 JR
§ 15 de Facto

§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet,
Lowisa Fagerudd,
Informationsansvarig och sekreterare.

___________________________
Justerat, Fanny Jutered

___________________________
Justerat, Julia Gustafsson

