Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 4 december 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, chefredaktör för de
Facto Malin Fagerström och ordförande för juriststudenternas rådgivning Oscar Jantzen.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Madeleine Lyth Segerman och Mounir Gallouze.
§ 4 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2018-11-27 godkändes.
§ 6 Ordförande
Ordförande informerade styrelsen om att ha koll på schemat inför JD som marknadsansvarig
skrev ihop och publicerade på Facebook.
§ 7 Vice ordförande
Vice ordförande informerade att hon tillsammans med tillträdande vice ordförande har
påbörjat arbetet med SJM.
§ 8 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig föreslog att JF ska köpa in en scanner för att underlätta ekonomiansvarigs
löpande arbete och även för chefredaktör för de Facto.

§ 9 Marknadsansvarig
§ 10 Utbildningsansvarig
§ 11 Informationsansvarig
Informationsansvarig ville ta beslut om kostnad för frimärken till inbjudningskorten om 900
kr. Styrelsen godkände kostnaden.
Informationsansvarig informerade att hemsidans adminpanel låg nere igår men hon lyckades
lösa det. Dock fungerar inte JDs adminsida men hemsidan fungerar som den ska.
Informationsansvarig informerade att inbjudningskorten till examensklassen skickades idag
och anmälningar kommer förhoppningsvis börja rulla in nästa vecka.
§ 12 Studiesociala
Sport
Klubb
Klubbmästare informerade om att det är EPP den 14/12. Temat för EPPn är ”vinter” och mer
information kommer läggas ut på Facebook inom snar framtid.
§ 13 JR
Ordförande för JR hade som förslag att subventionera en del av kostnaden för avslutning med
rådgivarna på Orangeriet nästa fredag, 14/12. Beslut på exakt kostnad kommer tas vid nästa
möte.
§ 14 de Facto
§ 15 Övriga frågor
En fråga lyftes om middagen under kvällen, 4/12, med ELSA och FEMjur skulle
subventioneras för alla deltagare, både sittande och tillträdande styrelse. Styrelsen diskuterade
saken och beslutade att den tillträdande styrelsen ska få häften av sin kostnad om 150 kr
subventionerad.
Ordförande ville ta beslut om kostnad för fika om 149 kr. Styrelsen godkände kostnaden.
Styrelsen diskuterade innehållet i en inkommen insändare till de Facto. Chefredaktör för de
Facto informerade att denna insändare inte får plats i sista numret utan det får bli en fråga för
den efterträdande chefredaktören för de Facto. Ordförande lyfte att styrelsen konsulterat med
inspektorn om hur vi ska agera i frågan och diskuterat att den förmodligen inte kan publiceras
i det skick den är i nu, men att det slutligen faller på nästkommande styrelse och redaktion för
de Facto att besluta om de nummer som publiceras nära verksamhetsår. Styrelsen ansåg därför
att de inte behövde diskutera innehållet och om den ska omarbetas.
§ 16 Mötets avslutande

Vid protokollet,
Lowisa Fagerudd,
Informationsansvarig och sekreterare.

___________________________
Justerat, Madeleine Lyth Segerman

___________________________
Justerat, Mounir Gallouze

