Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 5 mars 2019
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Bergqvist.
§ 2 Närvaro
Ordförande Fanny Bergqvist, vice ordförande Sara Curan, ekonomiansvarig Emelie Häger,
marknadsansvarig Olle Göterfelt, utbildningsansvarig Anton Okic, informationsansvarig
Emma Aminy, sportmästare Rasmus Nilsson (sportmästare gick efter att generalerna blev
valda), klubbmästare Amanda Alwall, ordförande för JR Mattias Svanström, chefredaktör för
de Facto Daniel Stormlund.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Daniel Stormlund och Mattias Svanström.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen från godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2019-02-26 godkändes.
§ 6 JD
§ 7 Val av insparksutskottet
Valberedningen presenterade sitt förslag. Valberedningens förslag är:
1. Emilia Kylsäter, T2
2. Fanny Wikström Olsson, T2
3. Kim Heng Mong, T2
4. Louise Perlström, T2
5. Jenny Perers, T2

De nominerade presenterade sig själva. Efter detta röstade styrelsen.
Till insparksutskottet 2019 valdes:
1. Emilia Kylsäter, T2
2. Fanny Wikström Olsson, T2
3. Kim Heng Mong, T2
4. Louise Perlström, T2
5. Jenny Perers, T2
§ 8 Ordförande
Ordförande och Klubbmästare har diskuterat en mottagningsutbildning samt kontrakt för
faddrar, samt att ha ett möte om insparken för att diskutera riktlinjer och policys.
§ 9 Vice ordförande
§ 10 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig informerade om att hon ska göra en budgetavstämning och prata med
styrelsen om sina poster.
§ 11 Marknadsansvarig
Marknadsansvarig vill ta beslut om kostnader för köp av JF-muggar om 6136,25 kr.
Muggarna kommer att räcka för att dela ut på denna och kommande inspark, då leverantören
inte tillät ett mindre köp. Sportmästaren var inte närvarande, men resterande styrelse
godkände kostnaden.
§ 12 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade om att JURO ska ha möte i Örebro och att han kommer att
närvara.
§ 13 Informationsansvarig
Informationsansvarig lyfte frågan om att tidigare informationsansvariga har justerat sina egna
protokoll. Styrelsen kom överens om att det inte är en bra idé, och informationsansvarig
kommer inte att få justera framöver.
§ 14 Studiesociala
Sport
Klubb
Klubbmästare informerade om frukosten som kommer att hållas i JF-rummet den 15 mars från
8:30 till 10:00.
Klubbmästare informerade om en sittning med ELSA den 30 mars.
Klubbmästare informerade om utbildningsutskottets valborgsplaner och att det ska börja
marknadsföras snarast.
§ 15 JR

§ 16 de Facto
Chefredaktören vill ta beslut om kostnad för byte av ansvarig utgivare för de Facto hos PRV
om 600 kr. Styrelsen godkände kostnaden.
§ 17 Övriga frågor
Styrelsen tog beslut om kostnad för minikylskåpet till JF-rummet om 699 kr. Styrelsen
godkände kostnaden.
§ 18 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet,
Emma Aminy,
Informationsansvarig och protokollförare.

___________________________
Justerat, Daniel Stormlund

___________________________
Justerat, Mattias Svanström

