Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 7 MAJ 2019
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av vice ordförande Sara Curan.
§ 2 Närvaro
Vice ordförande Sara Curan, 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 Anton Okic och Rasmus Nilsson.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2019-05-02 godkändes.
§ 6 Generaler
§ 7 JD
§ 8 Ordförande
§ 9 Vice ordförande

§ 10 Ekonomiansvarig
§ 11 Marknadsansvarig
Marknadsansvarig informerade styrelsen om att han kommer att sälja biljetter till
Stockholmsresan för 350 kr/st den 20 maj klockan 12-15.
Marknadsansvarig ville ta beslut på att köpa in 130 väskor om 49 356,25 kr.
Marknadsansvarig hade lyckats förhandla ner priset sedan förra året, så det kommer alltså att
ligga under budgeten. Styrelsen godkände kostnaden, ordförande och ekonomiansvarig var
frånvarande.
§ 12 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade styrelsen å hans och ordförandens vägnar att styrelsen ska
säga till om dom har några frågor till ordförande- eller JURO-mötet.
Utbildningsansvarig ville diskutera och godkänna avtalet angående rättshandboken. Styrelsen
tyckte att det såg bra ut.
§ 13 Informationsansvarig
Informationsansvarig ville ta beslut om inköp av soffben för att rädda soffan om 100 kr.
Styrelsen godkände kostnaden, ordförande och ekonomiansvarig var frånvarande.
Informationsansvarig påminde även styrelsen om att se igenom förslagen till policys, då dom
ska stadgas vid det kommande mötet. Policyförslagen är likabehandlingspolicy och alkoholoch narkotikapolicy, även mottagningskontraktet är värda att se igenom då
mottagningsutbildningen är den 16/5 och dom ska skrivas på vid det tillfället.
§ 14 Sportmästare
§ 15 Klubbmästare
Klubbmästaren ville diskutera antalet chokladbollar att köpa in till när styrelsen ska dela ut
det till medlemmarna. Styrelsen bestämde att 100 chokladbollar ska köpas in.
§ 16 JR
Ordförande för JR informerade styrelsen om att det sista mötet för terminen hålls på torsdag.
§ 17 de Facto
§ 18 Övriga frågor
Styrelsen diskuterade logistik kring brunchen imorgon.
§ 19 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet,

Emma Aminy,
Informationsansvarig och protokollförare.

___________________________
Justerat, Anton Okic

___________________________
Justerat, Rasmus Nilsson

