Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 23 oktober 2018
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Jutered.
§ 2 Närvaro
Ordförande Fanny Jutered, vice ordförande Julia Gustafsson, marknadsansvarig Madeleine
Lyth Segerman, informationsansvarig Lowisa Fagerudd, ekonomiansvarig Carl Wallbäck,
utbildningsansvarig Mounir Gallouze, klubbmästare Johanna Grundberg, sportmästare Emma
Nilsson, chefredaktör för de Facto Malin Fagerström och ordförande för juriststudenternas
rådgivning Oscar Jantzen.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Fanny Jutered och Julia Gustafsson.
§ 4 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2018-10-16 godkändes.
§ 6 JD
§ 7 Ordförande
Ordförande informerade att hon nu haft kontakt med Medborgarskolan. Ordförande
presenterade informationen som hon fått från dom och vi ska boka in en träff tillsammans där
vi går igenom villkor och förmåner.
Ordförande lyfte frågan JF ska på SAMSEKs 50 års jubileum. Styrelsen skulle se över vilka
som kan ställa upp.

Ordförande informerade om när JF ska ha sitt medlemsmöte för sektionen. Det måste vara
senast den 10 november.
§ 8 Vice ordförande
Vice ordförande har precis bokat gästföreläsare Tomas Nyman fredag 16/11. Det blir en
lunchföreläsning.
§ 9 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig lyfte frågan om att införa ett utskott på grund av att få en kontroll på hur
ekonomiansvarig sköter ekonomin. Det kan ses som en ingångsport till att sitta som
ekonomiansvarig.
Ekonomiansvarig informerade om hur JF ska hantera JF-kortet och kvitton. Styrelsen skulle
fundera på en strategi för hur vi ska hantera JF-kortet.
§ 10 Marknadsansvarig
Marknadsansvarig informerade att JF ska tillsammans med Cederquist dela ut smoothies på
torsdag 25/10 mellan kl. 12-13.
§ 11 Utbildningsansvarig
§ 12 Informationsansvarig
§ 13 Studiesociala
Sport
Sportmästare ville ta beslut om kostnader för hajken till Skuleberget om 11 890 kr. Styrelsen
godkände kostnaden.
Klubb
Klubbmästare informerade att hon ska ställa en fråga i eventet till Skii Week om JFs
medlemmar är sugen på en sittning med InSekt (Ingenjörssektionen). Styrelsen tyckte det lät
som en bra idé.
§ 14 JR
§ 15 de Facto
Chefredaktör för de Facto ville ta beslut om kostnad för pynt till EPP på torsdag om 838 kr.
Styrelsen godkände kostnaden.
Chefredaktör för de Facto informerade att det är EPP med de Facto på torsdag på E-puben.
§ 16 Övriga frågor
Utbildningsansvarig lade fram förslag om att vice ordförande skulle samarbeta med
utbildningsansvarig angående utbildningsfrågor. Det skulle innebära att vice ordförandes post
skulle breddas. Styrelsen tyckte det var en bra idé och skulle se vidare på detta.

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

___________________________
Justerat, Fanny Jutered

___________________________
Justerat, Julia Gustafsson

