Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 20 november 2018
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Jutered.
§ 2 Närvaro
Ordförande Fanny Jutered, marknadsansvarig Madeleine Lyth Segerman, ekonomiansvarig
Carl Wallbäck, utbildningsansvarig Mounir Gallouze, informationsansvarig Lowisa Fagerudd,
klubbmästare Johanna Grundberg, sportmästare Emma Nilsson och ordförande för
juriststudenternas rådgivning Oscar Jantzen.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Fanny Jutered och Oscar Jantzen.
§ 4 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2018-11-13 godkändes.
§ 6 JD
Representanter från JD ville utöka budgeten till mässansvariga på grund av att dukarna som
hade tänkts använda från förra året är trasiga och inte i bra skick. Representanterna från JD
ska köpa in dukarna och ta upp den exakta kostnaden vid ett senare möte.
§ 7 Ordförande
Ordförande ville ta beslut om hotellkostnad för henne och utbildningsansvarig när de var i
Göteborg i helgen, om 3 560 kr. Styrelsen godkände kostnaden.
Ordförande informerade om att sista ansökningsdagen för Studenthälsans stipendium är 25/11
23.59.

§ 8 Vice ordförande
§ 9 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig ville ta ett beslut på kostnad för firande av nya styrelsen om 701 kr.
Styrelsen godkände kostnaden.
§ 10 Marknadsansvarig
§ 11 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade att han var på JURO-möte i helgen i Göteborg. Han
informerade att JF Karlstad blev inröstade i JURO och blev ekonomiskt befriande i ett år. Han
informerade dessutom att ny ordförande röstades in.
Utbildningsansvarig informerade att han framöver kommer ha en överlämningsperiod med sin
efterträdare Anton eftersom utbildningsansvarig åker på utbyte i januari.
§ 12 Informationsansvarig
Informationsansvarig informerade att JFs adminpanel har en servicebugg som innebär att hon
inte kan redigera på JFs hemsida i dagsläget. Detsamma gäller för JDs hemsida. Arbetet med
att försöka lösa hemsideproblemet arbetas för fullt.
Informationsansvarig informerade att hon ska ha provsmakning av examensmenyn på torsdag
i Universum med nya informationsansvarig samt representanterna för examensklassen.
Informationsansvarig informerade att hon har fått hjälp av medborgarskolan med
inbjudningskorten för examen. Dessa kommer skickas ut till examensklassen inom de två
närmsta veckorna.
§ 13 Studiesociala
Sport
Sportmästaren informerade att hon kommer fixa goodie-bags till träningen med Calle på
måndag för att locka fler medlemmar. Styrelsen tyckte det var en bra idé.
Klubb
Klubbmästare informerade att hon har dragit igång arbetet med att tillsätta nya kvällschefer
för E-puben.
§ 14 JR
§ 15 de Facto
§ 16 Studentombud
Studentombudet informerade om Umeå studentkårs fredsmarsch som kommer äga rum på
fredag.

Studentombudet informerade att portalen kommer stängas ner från den 28/11-14/12.
§ 17 Övriga frågor
Klubbmästare ville ta beslut på kostnad för fika om 392 kr. Styrelsen godkände kostnaden.
§ 18 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Lowisa Fagerudd,
Informationsansvarig och sekreterare.

___________________________
Justerat, Oscar Jantzen

___________________________
Justerat, Fanny Jutered

