Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 12 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, klubbmästare Amanda Alwall, ordförande för
JR Mattias Svanström, chefredaktör för de Facto Daniel Stormlund.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Rasmus Nilsson och Fanny Bergqvist.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen från godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2019-03-05 godkändes.
§ 6 JD
§ 7 Generaler
§ 8 Ordförande
Ordförande ville ta beslut om kostnad för flygresa till och från Lund för henne och
utbildningsansvarige om 2 524 kr. Styrelsen godkände beslutet.
Ordförande ville diskutera verksamhetsstipendiet från kåren, utbildningsansvarig ska infinna
sig på mötet för att argumentera för att JF ska få stipendiet.

Ordföranden ville även diskutera studenthälsans stipendium som sportmästare kan söka och
påminna om att han bör söka det.
Ordförande ville diskutera kårvalet och vem som ska ansvara för att marknadsföra att söka till
kårvalet. Ordförande för JR kommer att ställa upp i valet och JF har 2 platser till att fylla
utöver det.
Ordförande ville även diskutera återinsparken och att cateringfirman kanske kommer att
fakturera för 20 platser extra. Styrelsen får bestrida fakturan när den väl kommer om det
skulle vara problem.
§ 9 Vice ordförande
§ 10 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig ville diskutera budgeten och hur den efterlevs av styrelsen. Examen har
blivit 11 000 kr dyrare än vad som budgeterats för. Även en faktura för kårbilen kommer att
belasta detta verksamhetsår. Styrelsen diskuterar om det är försvarbart att dra ner på t.ex.
framtida subventioneringar.
§ 11 Marknadsansvarig
Kostnaden för muggarna från det förra mötet om 6136,25 kr. kommer inte att spenderas då
muggar hittades i förrådet. Ordern lyckades marknadsansvarig avboka, så denna kostnaden
stryks.
§ 12 Utbildningsansvarig
§ 13 Informationsansvarig
Informationsansvarig lyfte frågan om att boka möte med FemJurs styrelse för att få ett ansikte
och visa på god ton. Styrelsen tyckte att det var en bra idé och inbjudan ska framföras till
FemJurs styrelse.
§ 14 Studiesociala
Sport
Sportmästare är väldigt nöjd med Snow Wars och hur det slutade, det blev väldigt lyckat.
Styrelsen diskuterar medlemsnyttan av Snow Wars och ordföranden ska lyfta med kåren att JF
eventuellt inte är intresserade av att planera Snow Wars i framtiden, då medlemmarna inte är
intresserade av det.
Klubb
Klubbmästare informerade om frukosten som kommer att hållas i JF-rummet den 15 mars från
8:30 till 10:00. Medborgarskolan kommer att sponsra med mackor och klubbmästaren ska
köpa till lite yoghurt och diverse.
Klubbmästare informerade om en sittning med ELSA den 30 mars. Eventet är ute och
klubbmästare ser fram emot sittningen.

Klubbmästare informerade om eventutskottets valborgsplaner och att det ska börja
marknadsföras snarast.
§ 15 JR
§ 16 de Facto
de Facto påminner styrelsen om att skicka in eventuella texter som behövs för den kommande
upplagan.
§ 17 Övriga frågor
Ordföranden ska på möte med ELSA och FemJur för att diskutera hur facebooksidan
“Juristprogrammet Umeå” ska administreras.
§ 18 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet,
Emma Aminy,
Informationsansvarig och protokollförare.

___________________________
Justerat, Rasmus Nilsson

___________________________
Justerat, Fanny Bergqvist

