Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 23 april 2019
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Bergqvist.
§ 2 Närvaro
Ordförande Fanny Bergqvist, vice ordförande Sara Curan, marknadsansvarig Olle Göterfelt,
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 Fanny Bergqvist och Sara Curan.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2019-04-09 godkändes.
§ 6 Studentombud
Studentombudet informerade om att fakulteten diskuterar den tekniska utrustningen i lärosalar
och att det bör finnas en standard.
Styrelsen lämnade synpunkter på den nya studentwebben, då den ska ses över.
Universitetet har infört ett nytt kvalitetssystem som reglerar hur ofta t.ex. kursutvärderingar
ska ske och vad dom ska innehålla. Även kårens studentkårsskrivelse ska ingå i
kvalitetssystemet.
Ett styrdokument angående GDPR ska läggas upp för studenter och lärare.
§ 7 JD

JD ville diskutera budgeten och få styrelsens synpunkter på den. Styrelsen kommer att besluta
om budgeten när fler i styrelsen närvarar på mötet och när JD har funderat över vissa poster
som styrelsen hade synpunkter på.
§ 8 Ordförande
Ordförande ville diskutera subventioneringen till den kommande vänskapsmiddagen med
ELSA och FEMJUR. Ekonomiansvarig har tidigare kommit med förslaget om 130 kr/person,
då det endast ska täcka maten och inte dryck enligt Umeå Studentkårs policys. Styrelsen la
fram ett förslag för subventioneringen till 100 kr/person. Styrelsen godkände kostnaden,
ekonomiansvarig, utbildningsansvarig och sportmästare var frånvarande. Marknadsansvarig
röstade emot subventionering.
Ordförande informerade även om att hon har diskuterat rundvandringen och tentafika för nya
studenter under insparken och kommande HT med kursansvarig för framtida T1or.
§ 9 Vice ordförande
§ 10 Ekonomiansvarig
§ 11 Marknadsansvarig
Marknadsansvarig ville diskutera antalet väskor att köpa in till insparken och ifall styrelsen
ska köpa in fler för att sälja till äldre terminer. Marknadsansvarig ska kolla vad väskorna
kostar och ekonomiansvarig ska kontrollera budgeten till nästa möte, så ska styrelsen besluta
om det då.
§ 12 Utbildningsansvarig
§ 13 Informationsansvarig
§ 14 Sportmästare
§ 15 Klubbmästare
§ 16 JR
§ 17 de Facto
§ 18 Övriga frågor
Informationsansvarig frågade styrelsen vem som var ansvarig för hängning av skylten,
marknadsansvarig tar ansvar för det och ska prata med husservice.

§ 19 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet,
Emma Aminy,
Informationsansvarig och protokollförare.

___________________________
Justerat, Fanny Bergqvist

___________________________
Justerat, Sara Curan

