Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 5 februari 2019
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Jutered.
§ 2 Närvaro
Ordförande Fanny Jutered, vice ordförande Julia Gustafsson, ekonomiansvarig Carl
Wallbäck, marknadsansvarig Madeleine Lyth Segerman, informationsansvarig Lowisa
Fagerudd, chefredaktör för de Facto Malin Fagerström och ordförande för juriststudenternas
rådgivning Oscar Jantzen.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Oskar Jantzen och Madeleine Lyth Segerman.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2019-01-22 godkändes.
§ 6 Ordförande
Ordförande påminde om att det är årsstämmorna i eftermiddag kl 17.00 i Hsal C för alla
juridiska föreningens medlemmar. Årsstämman för både juridiska föreningen och
JF-sektionen.
Ordförande tackade styrelsen för verksamhetsåret.
§ 7 Vice ordförande
Vice ordförande lämnade över ordet till tillträdande vice ordförande, som informerade om
SJM och att anmälan stänger på torsdag. Bjöd även in styrelsen till kick-offen imorgon
eftermiddag.

§ 8 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig informerade att JF valde in en ny revisor föregående måndag. Han heter
Emil Junkka och studerar vid HHUS.
Ekonomiansvarig informerade om att det kommer hållas en kassörsutbildning hållen av
folkuniversitetet för tillträdande ekonomiansvarig.
Ekonomiansvarig informerade om att JF fått in en faktura för en konferencier från JD som
kommer påverka budgeten i år då den kom in sent.
§ 9 Marknadsansvarig
Marknadsansvarig informerade att G&D är nya samarbetspartners för Juridiska föreningen
vid Umeå universitet för 2019.
Marknadsansvarig informerade att alla avtal i stort är färdiga med samarbetspartnerna men att
avtalet med Kaiding fortfarande inte är färdigt.
§ 10 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig tackade de som hjälpte till och föreläste på Dragonskolan.
Utbildningsansvarig uppmanade även de som har utskott att börja marknadsföra för det.
Ordförande belyser att en del av marknadsföringen bör vara att det är meriterande om man i
framtiden ska söka till styrelsen.
§ 11 Informationsansvarig
Informationsansvarig informerade ekonomiansvarig samt tillträdande styrelse om en faktura
som kommer att komma efter att styrelsen har avgått.
§ 12 Studiesociala
Sport
Tillträdande sportmästare informerade om att planeringen inför Snow Wars har börjat och att
det preliminära datumet är 1 mars.
Klubb
Tillträdande klubbmästare informerade om ett eventutskott som tillträdande klubbmästare
kommer starta upp när hon blir tillsatt. Tillträdande klubbmästare sa även att beslut om
belöningssystemet måste tas snart, så att informationen kan gå ut till de som ansöker.
§ 13 JR
Tillträdande ordförande för JR har stått i Lindellhallen och värvat medlemmar.
§ 14 De facto
Ansökan för redaktionen har öppnat, tillträdande redaktionschef ska söka bland digital
medieproduktion-klassen för en framtida layout-ansvarig.
§ 15 Övriga frågor
Beslut om FemJur får tillgång till JF-rummet på förfrågan av ordförande i JF bordläggs till
tillträdande styrelsen, alltså nästa styrelsemöte.

§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Lowisa Fagerudd,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Oskar Jantzen

___________________________
Justerat, Madeleine Lyth Segerman

