Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 18 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, ekonomiansvarig Carl Wallbäck, sportmästare Emma Nilsson, , chefredaktör för de
Facto Malin Fagerström och ordförande för juriststudenternas rådgivning Oscar Jantzen.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Julia Gustafsson och Carl Wallbäck.
§ 4 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2018-09-11 godkändes.
§ 6 JD
§ 7 Ordförande
Ordförande lyfte frågan när föreningen ska ha sitt årliga medlemsmöte. Ansökningarna
kommer vara öppna mellan 1/10 – 14/10. Medlemsmötet är bestämt till 19/11 kl. 17.00.
Styrelsen godkände datumen.
§ 8 Vice ordförande
Vice ordförande informerade om att hon var på kårstyrelsemöte i fredags. Vice ordförande
informerade att Umeå Studentkår äger en skogsfastighet utanför Umeå.

Vice ordförande informerade att hon mailat åklagarmyndigheten om en gästföreläsning. Hon
återkommer när hon fått svar på mailet.
Vice ordförande vill ta beslut på fikakostnad om 239 kr från i fredags. Styrelsen godkände
kostnaden.
§ 9 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig lyfte frågan om vad föreningen ska göra med överskottet från JD vintern
2018.
Ekonomiansvarig ville ta beslut om återbetalning för biljett till Fabriken 2018 om 120 kr.
Styrelsen godkände återbetalning.
§ 10 Marknadsansvarig
§ 11 Utbildningsansvarig
§ 13 Informationsansvarig
§ 14 Studiesociala
Sport
Sportmästare informerade om Hajken till Skuleberget. Total kostnad kommer landa på 16 540
kr + subvention om 8 808 kr, det gäller för 26 personer och buss. Det kommer därför kosta
300 kr för medlemmar. Sportmästare vill ta beslut om 8 808 kr som subvention för resan till
Skuleberget. Styrelsen godkände kostnaden.
Sportmästare informerade om att Åre Ski week är bokat och datumen är satta till 27/1–31/1–
19.
Klubb
§ 15 JR
§ 16 de Facto
Chefredaktör för de Facto presenterade en reviderad version av avtal till, Helhet reklam,
tryckeriet. Styrelsen hade inga invändningar på avtalet och chefredaktören ska skicka avtalet
till tryckeriet.
§ 17 Övriga frågor
§ 18 Mötets avslutande

Vid protokollet,
Lowisa Fagerudd,
Informationsansvarig och sekreterare.

___________________________
Justerat, Julia Gustafsson

___________________________
Justerat, Carl Wallbäck

