Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 3 SEPTEMBER 2019
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Bergqvist.

§ 2 Närvaro
Ordförande

Fanny Bergqvist

Närvarande

Vice ordförande

Sara Curan

Närvarande

Ekonomiansvarig

Emelie Häger

Närvarande

Marknadsansvarig

Olle Göterfelt

Närvarande

Utbildningsansvarig

Anton Okic

Närvarande

Informationsansvarig

Emma Aminy

Närvarande

Sportmästare

Rasmus Nilsson

Närvarande

Klubbmästare

Amanda Alwall

Närvarande

Ordförande för JR

Mattias Svanström

Närvarande

Chefredaktör för de Facto

Daniel Stormlund

Närvarande

§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Sara Curan och Emelie Häger.

§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2019-08-27 godkändes.

§ 6 Generaler
Generalerna informerade om att en ersättnings-DJ till fabriken har hittats, då det förra hoppade av.
Generalen informerade om att insparken har gått bra, och styrelsen och generalerna höll med varandra
om att samarbetet mellan JF och insparksutskottet har fungerat väldigt bra.
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§ 7 JD
JD informerade styrelsen om att allting gick bra på rundvandringen med dom nya studenterna och att
många nya studenter började följa dom på instagram.
JD informerade styrelsen att dom vill utöka budgeten för merch med 5 000 kr, alltså från 9 000 kr till
14 000 kr. Styrelsen diskuterade att få merchen sponsrad av samarbetspartners. Styrelsen beslutade att
budgeten ska utökas, då JD förväntas ha mer inkomst än budgeterat.

§ 8 Ordförande
Ordförande ville ta beslut om en kostnad för korvgrillningen under insparken om 1364,24 kr.
Styrelsen godkände beslutet, dock har medborgarskolan lovat att sponsra detta så denna
kostnad blir täckt.
Ordförande ville ta beslut om en kostnad för hamburgargrillningen under insparken om
2251,31 kr. Styrelsen godkände beslutet.
Ordförande ville diskutera om JF ska ta på sig planeringen av halvvägssittningen. Styrelsen
ansåg inte att det behövdes eller var det bästa beslutet, så styrelsen sa nej till förslaget.
Ordförande ville sätta ett datum på kommande årsmöte och medlemsmöte. Styrelsen bordlade
diskussionen till nästa möte.
Ordförande påminde styrelsen om att hjälpas åt att fylla i kårens verksamhetsrapportering.

§ 9 Vice ordförande
Vice ordförande informerade styrelsen om att planeringen av paneldebatten i höst fortgår.

§ 10 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig informerade styrelsen om vad hon gör i dagsläget, som t.ex. bokslutet för
sektionen och fakturering av sponsorer av sångboken.

§ 11 Marknadsansvarig
Marknadsansvarig ville diskutera det som gick bra och dåligt med rundvandringen som har
hållits med dom nya studenterna.

§ 12 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade styrelsen om föreläsningen han ska ha med dom nya
studenterna om basgruppsarbete.
Utbildningsansvarig informerade styrelsen om rättshandboken.
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§ 13 Informationsansvarig
Informationsansvarig bad styrelsen sätta sig in i kostnaderna och sponsringen av examen, så
att styrelsen vid nästa möte ska ta beslut om JF sponsring av examen.

§ 14 Sportmästare
Sportmästare informerade styrelsen om sina kommande evenemang.
Sportmästare informerade styrelsen om planeringen av volleybollturneringen.

§ 15 Klubbmästare
Klubbmästare ville diskutera DJ:n till finsittningen.
Klubbmästare ville informera styrelsen om kommande event som hon har planerat.

§ 16 JR

§ 17 de Facto

§ 18 Övriga frågor
Styrelsen diskuterade kostnaden av eventuella ryggsäckar som ska säljas, om det blir över. Styrelsen
beslutade att ryggsäckarna ska säljas för 100 kr/st.
Styrelsen diskuterade kostnaden av sånghäftet. För att gå jämt måste dom säljas för ca. 10 kr/st.
Styrelsen bestämde priset till 25 kr/st.

§ 19 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Emma Aminy,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Sara Curan

Justerat, Emelie Häger
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