Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 4 september 2018
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Jutered.
§ 2 Närvaro
Ordförande Fanny Jutered, vice ordförande Julia Gustafsson, marknadsansvarig Madeleine
Lyth Segerman, utbildningsansvarig Mounir Gallouze, klubbmästare Johanna Grundberg,
sportmästare Emma Nilsson, informationsansvarig Lowisa Fagerudd, ekonomiansvarig Carl
Wallbäck, chefredaktör för de Facto Malin Fagerström och ordförande för juriststudenternas
rådgivning Oscar Jantzen.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Mounir Gallouze och Oscar Jantzen.
§ 4 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2018-05-22 godkändes.
§ 6 Insparksutskottet
§ 7 JD
Representanter från JD informerade att de ska börja söka för arbetsgrupper den 17/9.
§ 8 Ordförande
Ordförande informerade att alla studenter nu får köpa lagböcker fram tills den 26/9.

Ordförande lyfte frågan om Juridiska föreningen ska sälja kårmedlemskap till
juriststudenterna. Styrelsen tyckte det var en bra idé och vice ordförande anmälde sig som
ansvarig över dessa. Styrelsen beslutade att sälja kårmedlemskap.
§ 9 Vice ordförande
§ 10 Ekonomiansvarig
§ 11 Marknadsansvarig
Marknadsansvarig informerade om en app som alla juriststudenter kommer få tillgång till.
Appen innehåller marknadsföring om det som händer på universitetet i stort och inom olika
föreningar på universitetet.
§ 12 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig vill ta beslut om representationsklädseln om 4 000 kr. Styrelsen
godkände kostnaden.
Utbildningsansvarig lyfte frågan om att höja priserna på Juristens lilla rättshandbok eftersom
att föreningen går back på boken. Utbildningsansvarig föreslog en höjning till 60 kr. Styrelsen
godkände höjningen av juristens lilla rättshandbok till 60 kr.
§ 13 Informationsansvarig
Informationsansvarig presenterade tillsammans med utbildningsansvarig JF-klaga, som har
diskuterats vid tidigare möten. JF-klaga är en funktion för studenter som innebär att studenter
på juristprogrammet kan, via JFs hemsida, rapportera in klagomål eller liknande på
programmet, i föreningen eller vid institutionen. Styrelsen godkände JF-klaga och kommer
presenteras av informationsansvarig under veckan.
Informationsansvarig lyfte frågan om vilken examensgåva avgångsstudenterna ska få. Det står
mellan en pin och en årsbok i form av en fotobok. Styrelsen diskuterade saken och beslutade
att examensgåvan ska vara en pin.
§ 14 Studiesociala
Sport
Sportmästare informerade om en aktivitet hon vill styra upp senare i höst. Det är en hajk vid
Skuleberget. Hon presenterade idén och styrelsen diskuterade saken. Datumet är spikat till 2021/10.
Klubb
Klubbmästare informerade om en kick-off som hon vill hålla med barlaget inför höstterminen.
Prisförslag presenteras nästa möte.
§ 15 JR
Ordförande för JR informerade att första mötet hålls nästa vecka.
§ 16 de Facto

§ 17 Övriga frågor
Informationsansvarig påminde alla i styrelsen att ständigt uppdatera och kolla den
gemensamma kalendern för att inte missa vad som händer under hösten.
§ 18 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Lowisa Fagerudd,
Informationsansvarig och sekreterare.

___________________________
Justerat, Mounir Gallouze

___________________________
Justerat, Oscar Jantzen

