Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 6 november 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, Sportmästare Emma Nilsson, chefredaktör för de Facto
Malin Fagerström och ordförande för juriststudenternas rådgivning Oscar Jantzen.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Mounir Gallouze och Lowisa Fagerudd.
§ 4 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2018-10-30 godkändes.
§ 6 JD
Representanter från JD hade en förfrågan om bankettansvariga kunde få utöka sin
alkoholbudget med 2 000 kr. Styrelsen diskuterade saken och ansåg att en utökning med 2
000 kr är motiverat. Styrelsen godkände utökningen av 2 000 kr för alkohol.
§ 7 Ordförande
Ordförande informerade att hon haft möte med Görel och sektionsnämnden.
Ordförande påminde om att det är medlemsmöte för sektionen imorgon 7/11 kl. 17.00 i S302.
§ 8 Vice ordförande

Vice ordförande informerade att Igne Advokatbyrå inte vill samarbeta och anordna
rättegångstävling tillsammans med JF och ELSA inför 2019. Vice ordförande ansåg därför att
hon tillsammans med hennes efterträdare anordnar SJM 2019 och det tyckte styrelsen var en
bra idé.
§ 9 Ekonomiansvarig
§ 10 Marknadsansvarig
§ 11 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade att han haft möte med utbildningsutskottet. De hade
diskuterat dålig tillgång till såväl enbord och gruppbord i UB.
§ 12 Informationsansvarig
Informationsansvarig ville ta beslut om vilket pris som skulle vara satt till examensmiddagen.
Till mötet hade informationsansvarig gjort en omröstning i T9ornas examensgrupp på
Facebook och även bjudit in dom till dagens möte för att få sina röster hörda.
Informationsansvarig hade tre förslag som presenterades under mötet:
1. Subvention för alla – 660 kr inkl. alko, 530 kr utan alko.
2. Subvention för studenter – 350 kr inkl. alko, 220 kr utan alko.
3. Subvention för alla men olika – 610 kr för studenter, 680 kr för resterande.
Styrelsen diskuterade saken och tyckte att förslag två verkade som det mest optimala på grund
av att flest i klassen ville ha den subventionen och för att det blir lika stor subventionsandel
till varje student. Styrelsen beslutade att förslag två skulle bli priset för examensmiddagen.
§ 13 Studiesociala
Sport
Sportmästare informerade att hon jobbar vidare med Åre Ski week och försöker få
bussresorna sponsrade.
Klubb
§ 14 JR
§ 15 de Facto
Chefredaktören för de Facto informerade att hon nu skrivit på avtalet om den utökade
kostnaden för sista numret.
§ 16 Övriga frågor
Ekonomiansvarig ville ta beslut om kostnad för popcornmaskinen om 400 kr. Styrelsen
godkände kostnaden.
§ 17 Mötets avslutande

Vid protokollet,
Lowisa Fagerudd,
Informationsansvarig och sekreterare.

___________________________
Justerat, Mounir Gallouze

___________________________
Justerat, Lowisa Fagerudd

