Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 11 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, informationsansvarig Lowisa
Fagerudd, klubbmästare Johanna Grundberg, sportmästare Emma Nilsson, ekonomiansvarig
Carl Wallbäck, chefredaktör för de Facto Malin Fagerström och ordförande för
juriststudenternas rådgivning Oscar Jantzen.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Malin Fagerström och Fanny Jutered.
§ 4 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2018-09-04 godkändes.
§ 6 Insparksutskottet
§ 7 JD
Representanter från JD informerade att de tillsammans med ekonomiansvarig har gått igenom
budgeten. Den är lite förändrad från den som godkändes i februari och styrelsen ska därför
läsa igenom den reviderade versionen inför nästa möte och därefter ta beslut.
§ 8 Ordförande
Ordförande lyfte frågan om styrelsen har några synpunkter på hur JF presenteras på kårens
hemsida. Styrelsen väljer att bordlägga frågan till nästa möte.

Ordförande informerade om Samhällsvetenskapliga fakultetens 50 års-firande. Datumet är
lördag den 17/11-18. Institutionen har ett förslag om att sätta ihop ett rättegångsspel med
studenter som har avklarat minst T5.
§ 9 Vice ordförande
Vice ordförande lyfte frågan när JF ska sälja kårleg till medlemmar. Styrelsen bestämde att vi
ska sälja kårleg på fredag den 14/9 samt fredag den 21/9.
§ 10 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig lyfte frågan hur föreningen ska hantera det överskott som kommer från JD.
Styrelsen valde att bordlägga frågan till nästa möte.
§ 11 Marknadsansvarig
§ 12 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade att programrådet har avvecklats. Beslut taget av fakulteten.
Utbildningsansvarig informerade att han kommer behöva hjälp från vissa i styrelsen inför
föreläsningen med T1orna om basgruppsarbete.
Utbildningsansvarig lyfte frågan var de framtida JURO-mötena ska hålla till. Styrelsen är
överens om att vi borde ha kvar ett JURO-möte per år i Umeå men med tanke på att Juristens
dag har flyttats kan det bli problematik med att ha mötet i Umeå. Utbildningsansvarig undrade
ifall styrelsen hade några andra invändningar.
§ 13 Informationsansvarig
Informationsansvarig informerade att hon haft möte med Maja på Eurest (Universum) om
examen. Hon har fått menyförslag samt förslag på bordsplacering. Pris för varje kuvert exkl.
moms är 640 kr. då ingår trerätters middag plus dryckespaket (vin till förrätt och varmrätt,
kaffe till efterrätt samt fördrink). Kuvertpris inkl. moms är alltså 745 kr (425 x 1,12 kr + 215
x 1,25 kr).
§ 14 Studiesociala
Sport
Sportmästare lyfte frågan hur många som är intresserade av att följa med på hajken till
Skuleberget.
Klubb
Klubbmästare informerade om pris för kickoffen för barlaget för 18 st. Kostnaden landade på
2 586 kr. Styrelsen godkände kostnaden.
§ 15 JR
§ 16 de Facto

§ 17 Övriga frågor
§ 18 Mötets avslutande.
Vid protokollet,
Lowisa Fagerudd,
Informationsansvarig och sekreterare.

___________________________
Justerat, Malin Fagerström

___________________________
Justerat, Fanny Jutered

