Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 24 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, men gick efter §15.

Ordförande för JR

Mattias Svanström

Närvarande

Chefredaktör för de Facto

Daniel Stormlund

Närvarande

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 2019-09-17 godkändes.

6 § Generaler
Generalerna var nöjda med insparken och styrelsen håller med. Generalerna föreslog möten med
individuella styrelsemedlemmar, för att diskutera t.ex. kritik till institutionen. Ordförande upplyste
dom att det är möten med henne som passar då.
Generalerna ville diskutera kårens inblandning och hur både styrelsen och generalerna blev ställda av
hur situationer har hanterats från deras sida. Ordföranden föreslog att göra en gemensam utvärdering
och skickar in det till kåren.
Mail
info@jf-umea.se

Hemsida
www.jf-umea.se

7 § JD
Projektansvariga informerade styrelsen att dom håller intervjuer för kandidater till arbetsgrupperna.
Från och med nästa måndag kommer dom att sätta igång med måndagsmöten.

8 § Valberedningen
Valberedningen bad styrelsen om att gå ut med informationen kring att det söks en styrelse till nästa
år.
Valberedningen och styrelsen kom överens om att stå på lunchen på fredag och informera om
posterna.

9 § Ordförande
Ordförande informerade styrelsen om att hon kommer skicka tillbaka lagböckerna som inte blev sålda
omgående.

10 § Vice ordförande
Vice ordförande informerade styrelsen om paneldebatten som ska hållas den 17/10.

11 § Ekonomiansvarig

12 § Marknadsansvarig

13 § Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade styrelsen om att han ska på JURO så att styrelsen ska säga
till om dom har något som han ska ta upp.

14 § Informationsansvarig
Informationsansvarig och styrelsen diskuterade budgeten till examen och valde att bordlägga
diskussionen tills styrelsen vet ungefär hur medlemmarnas biljetter ska subventioneras.

15 § Sportmästare
Sportmästare informerade styrelsen om att volleybollturneringens datum är spikat (9/11) och
att Vitamin Well kommer att sponsra eventet.

16 § Klubbmästare
Klubbmästare ville diskutera finsittningen och vilka i styrelsen om ska gå. Styrelsen diskuterade
subventionering av biljetten för personerna som ska närvara. Styrelsen tycker att vice ordförande
(ordförande kan inte närvara) ska få en subventionerad biljett, då det är tradition och hon ska hålla tal
samt klubbmästaren då hon har ansvar och är kontaktpersonen. Styrelsen godkände beslutet.
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17 § JR

18 § de Facto

19 § Övriga frågor
Styrelsen tog beslut om 936 kr för pizzor till styrelsen på fabriken. Styrelsen godkände kostnaden.
Styrelsen tog beslut om 383.67 kr för godis och dricka till styrelsen på fabriken. Styrelsen godkände
kostnaden.
Styrelsen tog beslut om 21 kr för parkering av kårbilen. Styrelsen godkände kostnaden.
Ordförande ville diskutera att göra om styrelseposterna. Styrelsen ska ha ett möte vid ett senare
tillfälle där dom kommer fram till ett gemensamt förslag.

20 § Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Emma Aminy,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Fanny Bergqvist

Justerat, Sara Curan
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