Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 16 OKTOBER 2019
1 § Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Bergqvist.

2 § Närvaro
Ordförande

Fanny Bergqvist

Närvarande

Vice ordförande

Sara Curan

Närvarande, men kom in vid § 7

Ekonomiansvarig

Emelie Häger

Närvarande

Marknadsansvarig

Olle Göterfelt

Frånvarande

Utbildningsansvarig

Anton Okic

Närvarande, men kom in vid § 7

Informationsansvarig

Emma Aminy

Närvarande

Sportmästare

Rasmus Nilsson

Närvarande

Klubbmästare

Amanda Alwall

Frånvarande

Ordförande för JR

Mattias Svanström

Närvarande

Chefredaktör för de Facto

Daniel Stormlund

Närvarande

3 § Val av justerare
Till justerare valdes Mattias Svanström och Rasmus Nilsson.

4 § Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

5 § Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2019-10-08 godkändes.

6 § Generaler

7 § JD
Projektansvariga informerade styrelsen om hur det var på Juristdagarna i Stockholm.
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Projektansvariga och styrelsen diskuterade budget för subventionering av biljetter till JD:s
arbetsgrupper, styrelsen, fotografen, vinnaren av pedagogiska priset samt konferencier.
Styrelsen beslutade att lägga till 6 545 kr till JD:s budget för att subventionera
bankettbiljetter, taget från överskottet.

8 § Ordförande
Ordförande informerade om MUCF bidraget som JURO ska söka, som skulle innebära att
varje Juridisk förening kommer att få ungefär 50 000 kr om JURO skulle få bidraget.
Styrelsen diskuterade att det i framtiden kommer att krävas två personer på varje JURO-möte
och styrelsen kom överens om att vice ordförande kanske får åka med nästa år.
Ordförande informerade om vad som diskuterades på ordförandemötet i Uppsala där hon fick
veta att en annan förening får sponsring av SESUS. Ordförande ville diskutera möjligheten
för någon i styrelsen att ansöka om SESUS och se ifall det är möjligt för JF att få sponsring
därifrån. Chefredaktören tog på sig att läsa på mer om organisationen.
Ordförande ville diskutera att införa ett nytt engagemangssystem. Ekonomiansvarig har kollat
upp det, och så länge ersättningen understiger 1 000 kr bör det gå bra. Styrelsen ska se över
vilka som skulle få ta del av detta engagemangssystem och sätta upp en potentiell budget.
Ordförande ville diskutera att anordna något med provisionen JF fick för att sälja
kårmedlemskap, för att tacka medlemmarna för att dom köpte medlemskap av JF och inte på
hemsidan.
Ordförande ville diskutera att införa en policy om föreningens värdegrund. Styrelsen
diskuterade att föra in det i stadgarna, men ska se över det till kommande möte.

9 § Vice ordförande

10 § Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig informerade styrelsen om valet av revisor för föreningen och sektionen.
Hon har frågat nuvarande revisor som är intresserad av att fortsätta nästa år.
Ekonomiansvarig informerade styrelsen om att allting var färdigt med
arbetsgivardeklarationen för DJ:n från fabriken.
Ekonomiansvarig informerade styrelsen att en faktura har kommit in från fabriken 2018 för
11 600 kr. Ekonomiansvarig ska kolla upp om det var budgeterat för detta år eller om det ska
läggas på 2019 års inspark.
Ekonomiansvarig informerade styrelsen om att hon har deklarerat färdigt.

11 § Marknadsansvarig
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12 § Utbildningsansvarig

13 § Informationsansvarig

14 § Sportmästare

15 § Klubbmästare

16 § JR

17 § de Facto

18 § Övriga frågor
Styrelsen tog beslut om presentkort till Köksbaren som tackgåva till generalerna om 2 500 kr.
Styrelsen godkände beslutet.
Styrelsen tog beslut om kaffefilter och en ny kanna till kaffemaskinen om 337 kr. Styrelsen
godkände beslutet.

19 § Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Emma Aminy,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Mattias Svanström

Justerat, Rasmus Nilsson
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