Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 18 december 2018
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Jutered.
§ 2 Närvaro
Ordförande Fanny Jutered, vice ordförande Julia Gustafsson, ekonomiansvarig Carl
Wallbäck, utbildningsansvarig Mounir Gallouze, informationsansvarig Lowisa Fgerudd,
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 Johanna Grundberg och Oscar Jantzen.
§ 4 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2018-12-11 godkändes.
§ 6 Ordförande
Ordförande informerade att det kommer vara en välkomstmässa 23/1-19, som JF är inbjudna
till att stå på. Eftersom Juristprogrammet endast har intagning på hösten ansåg ordförande att
det inte är nödvändigt att JF står på den mässan och styrelsen höll med om saken.
Ordförande ville ta beslut på kostnad för balklänning om 728 kr. Styrelsen godkände
kostnaden.
Ordförande lyfte frågan när JF ska ha sitt årsmöte och hade som förslag att lägga ut
datumförslag i JFs styrelsegrupp på Facebook där alla får fylla i när de kan. Styrelsen tyckte
det var ett bra förslag.

§ 7 Vice ordförande
§ 8 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig tog upp frågan om JF ska köpa in en ny skrivare. Ordförande hade som
förslag att ekonomiansvarig skulle lägga fram förslag på skrivare och pris, och därefter ska
styrelsen ta ett beslut på det. Bordläggs till mötet efter julledigheten, 22/1-19.
§ 9 Marknadsansvarig
§ 10 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade att han hade avslutning med utbildningsutskottet idag.
§ 11 Informationsansvarig
Informationsansvarig ville ta beslut för kostnad på Julkort om 149 kr. Styrelsen tog beslut på
detta.
Informationsansvarig ville ta beslut på kostnad för frimärken om 297 kr. Styrelsen godkände
kostnaden.
§ 12 Studiesociala
Sport
Sportmästare ville ta beslut om subvention för Åre Ski Week. Styrelsen diskuterade vilken
summa som kändes mest lämplig och försvarbar utifrån medlemsnyttan. Ekonomiansvarig
föreslog en subvention om 7000 kr och kom fram till att en subvention om 7000 kr var det
mest lämpliga. Styrelsen tog beslut på 7000 kr subvention.
Sportmästare tog upp frågan om vilken subvention hon och klubbmästare skulle få för Åre Ski
week eftersom dom är med och anordnar resan. Styrelsen tog beslut på att klubbmästare ska
få subvention om 50 % av priset med sittningsbiljett om 1 480 kr och beslut på att
sportmästare ska få en subvention om 50 % av priset utan sittningsbiljett 1 315 kr.
Klubb
Klubbmästare ville tacka av Kvällscheferna för E-puben med en varsin gåva.
§ 13 JR
Ordförande för JR ville ta beslut på kostnad för avslutningsmiddag på Orangeriet med
rådgivarna om 1 907 kr. Styrelsen godkände kostnaden.
§ 14 de Facto
Chefredaktören för de Facto informerade att sista numret av de Facto för året är färdigt och
kommer förmodligen tryckas innan årsskiftet och medlemmarna förväntas ha numret i början
av 2019.
Chefredaktör för de Facto ville ta beslut om kostnad för avslutningsmiddag på Orangeriet med
redaktionen om 600 kr. Styrelsen godkände kostnaden.

Chefredaktör för de Facto lyfte frågan om vad Layoutansvarig ska få för ersättning för jobbet
med de Facto-numren. Styrelsen diskuterade att en finare gåva skulle vara mest lämpligt
eftersom vi är en ideell förening och en ekonomisk ersättning. Styrelsen ansåg att ett
presentkort är mest lämpligt och diskuterade vilken summa. Styrelsen tog beslut på
presentkort om 1000 kr till layoutansvarig.
§ 15 Övriga frågor
Styrelsen diskuterade när JF-rummet ska hållas stängt för julledighet och kom fram till att
lunchrummet ska hållas stängt mellan 21/12-21/1-19.
§ 16 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Lowisa Fagerudd,
Informationsansvarig och sekreterare.

___________________________
Justerat, Johanna Grundberg

___________________________
Justerat, Oscar Jantzen

