Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 24 april 2018
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Jutered.
§ 2 Närvaro
Ordförande Fanny Jutered, informationsansvarig Lowisa Fagerudd, klubbmästare Johanna
Grundberg och chefredaktör för de Facto Malin Fagerström.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Lowisa Fagerudd och Johanna Grundberg.
§ 4 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2018-04-18 får bordläggas till nästa möte då dagens möte inte kan fatta beslut.
§ 6 JD
Representanter från JD hade funderingar om de får åka på Juristdagarna i Stockholm i
oktober. Styrelsen lät positiva och skulle bordlägga till nästa möta när de är beslutsfattande.
Representanter från JD informerade att de skulle gå ut till T4orna och T2orna på torsdag och
marknadsföra att söka till marknadsansvariga för JD.
§ 7 Ordförande
Ordförande informerade att hon varit på möte med de andra föreningarnas ordförande i helgen
när hon och utbildningsansvarig representerade JF Umeå i Lund. De diskuterade JF Klaga.
§ 8 Vice ordförande

§ 9 Ekonomiansvarig
§ 10 Marknadsansvarig
§ 12 Utbildningsansvarig
§ 13 Informationsansvarig
Informationsansvarig presenterade JF Klaga för styrelsen. Informationsansvarig lade fram
som förslag att marknadsföra funktionen till hösten, när en ny termin drar igång.
§ 14 Studiesociala
Sport
Klubb
Klubbmästare lyfte frågan hur vi ska få fler att vilja engagera sig i Barlaget. Styrelsen
diskuterade saken och ska fundera på idéer till ett annat möte.
Klubbmästare lyfte frågan om att införa en bestämmelse i stadgarna som gäller för KC.
§ 15 JR
§ 16 de Facto
Chefredaktör för de Facto lyfte frågan hon fått från FEMJUR om att få ha ett stående inslag i
de Facto. Redaktionen för de Facto tyckte inte att dom kunde lova ut en plats i varje nummer
utan de får inslag i mån av plats. Styrelsen bordlägger ärendet till nästa möte.
§ 17 Övriga frågor
Ordförande och klubbmästare presenterade krishanteringspolicyn. Styrelsen tyckte den var
genomtänkt och ska presenteras för resterande styrelsen vid ett annat möte.
§ 18 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet,
Lowisa Fagerudd,
Informationsansvarig och sekreterare.

___________________________

___________________________

Justerat, Lowisa Fagerudd

Justerat, Johanna Grundberg

