Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 11 december 2018
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av vice ordförande Julia Gustafsson.
§ 2 Närvaro
Vice ordförande Julia Gustafsson, utbildningsansvarig Mounir Gallouze,
informationsansvarig Lowisa Fagerudd, ekonomiansvarig Carl Wallbäck, 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 Lowisa Fagerudd och Emma Nilsson.
§ 4 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2018-12-04 godkändes.
§ 6 JD
§ 7 Ordförande
§ 8 Vice ordförande
Vice ordförande informerade att hon påbörjat överlämningen med sin efterträdare.
§ 9 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig tog upp frågan om när JF ska ha sitt budgetmöte. Styrelsen föreslog 22/1-19
kl. 17.00 och ordförande får boka lokal.

§ 10 Marknadsansvarig
§ 11 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade att han hade JURO-möte i torsdags under JD. Dom
diskuterade framtiden för JURO som förening och psykisk ohälsa bland studenter. Statistik
visar att studenter som studerar juridik i högre utsträckning får psykisk ohälsa och dom
diskuterade vad som skulle kunna vara anledningarna.
§ 12 Informationsansvarig
§ 13 Studiesociala
Sport
Sportmästare informerade att hon precis begärt en offert från bussbolaget inför Åre skii week.
Exakt pris för varje student meddelas så fort som möjligt.
Klubb
Klubbmästare informerade att arkitekterna har dragit sig ur sittningen under Åre skii week.
Klubbmästare informerade att det är EPP på fredag. Där kommer det säljas JF-hoodies och
medlemmarna har möjlighet att skänka pengar till Musikhjälpen.
Klubbmästare informerade om Åre Ski week och biljettförsäljning kommer äga rum den
17/12.
Klubbmästare informerade att hon ska ha intervjuer med den ansökningar till KC-posterna
denna vecka.
§ 14 JR
§ 15 de Facto
Chefredaktör för de Facto informerade att hon ingått avtal med Helhet Reklam som gäller till
december 2019.
§ 16 Övriga frågor
Ordförande för JR lyfte frågan hur JFs inlägg och bilder ska nås ut till medlemmar på ett
större sätt. Styrelsen diskuterade saken och kom fram till att man kanske kan nå ut på andra
sätt, ex) stå i hörsalsrundan.
§ 17 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Lowisa Fagerudd,
Informationsansvarig och sekreterare.

___________________________
Justerat, Lowisa Fagerudd

___________________________
Justerat, Emma Nilsson

