Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 9 oktober 2018
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Jutered.
§ 2 Närvaro
Ordförande Fanny Jutered, marknadsansvarig Madeleine Lyth Segerman, utbildningsansvarig
Mounir Gallouze, informationsansvarig Lowisa Fagerudd, sportmästare Emma Nilsson,
ekonomiansvarig Carl Wallbäck, klubbmästare Johanna Grundberg, chefredaktör för de Facto
Malin Fagerström och ordförande för juriststudenternas rådgivning Oscar Jantzen.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Lowisa Fagerudd och Emma Nilsson.
§ 4 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2018-10-02 samt 2018-09-25 godkändes.
§ 6 JD
Representanter från JD lyfte frågan om några från styrelsen ville äta lunch med föreläsarna på
fördagen. Styrelsen skulle fundera på vilka två som vill följa med och äta lunch med
föreläsarna.
Representanter från JD lyfte frågan om att skicka ut inbjudningskort till T9orna inför JDbanketten. Styrelsen tillsammans med representanter från JD kom fram till att det inte är
nödvändigt utan de enda inbjudningskorten som kommer skickas är inför examensbanketten.
§ 7 Ordförande
Ordförande informerade att man nu kan ansöka om stipendium från Kåren, till och med den
29/10.

Ordförande informerade att det kommer vara ett strategiskt möte med sektionen 12/10 mellan
15:15-16:00.
Ordförande ville ta beslut om kostnad för ordförandeutbildning, för henne och vice
ordförande om 100 kr. Styrelsen godkände kostnaden.
Ordförande informerade att JF Uppsala har satt upp affischer på sina studentpubar om att de
inte står bakom exempelvis sexuella trakasserier. Styrelsen tyckte det lät som ett bra förslag
och skulle kolla närmare på det.
Ordförande lyfte frågan om JF Umeå ska införa ”medalj-system” inom föreningen. Styrelsen
tyckte det lät som ett bra förslag och ordförande skulle kolla upp kostnader.
§ 8 Vice ordförande
§ 9 Ekonomiansvarig
§ 10 Marknadsansvarig
§ 11 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade om vad som togs upp på JURO-mötet från Uppsala. Det
som diskuterades var bland annat om ett datorförbud på seminarium vid Uppsala universitet
och det diskuterades också om en plattform för köp- och sälj av kurslitteratur. JF Karlstad har
även blivit fullvärdiga medlemmar av JURO, men kommer klubbas igenom på nästa JUROmöte.
Utbildningsansvarig påminde styrelsen att det är tenta-information till T1orna imorgon,
onsdag 10/10 kl. 15.30.
§ 12 Informationsansvarig
Informationsansvarig informerade att hon haft möte med Görel och bidraget vi kommer få är
10 000 kr exkl. moms till exmanensmiddagen.
Informationsansvarig lyfte frågan hur mycket JF ska bidra med till examen. Styrelsen
bordlägger frågan till nästa vecka.
§ 13 Studiesociala
Sport
Klubb
§ 14 JR

§ 15 de Facto
Chefredaktör för de Facto informerade att vinnaren av de Factos omslagstävling ska
presenteras idag. Albin Davidssons bidrag vann tävlingen.
Chefredaktör för de Facto informerade att hennes budget kommer spricka på ca 6000 kr.
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Lowisa Fagerudd,
Informationsansvarig och sekreterare.

___________________________
Justerat, Lowisa Fagerudd

___________________________
Justerat, Emma Nilsson

