Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 22 OKTOBER 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, men gick efter § 11

Marknadsansvarig

Olle Göterfelt

Närvarande

Utbildningsansvarig

Anton Okic

Närvarande

Informationsansvarig

Emma Aminy

Närvarande

Sportmästare

Rasmus Nilsson

Frånvarande

Klubbmästare

Amanda Alwall

Närvarande

Ordförande för JR

Mattias Svanström

Närvarande

Chefredaktör för de Facto

Daniel Stormlund

Närvarande

3 § Val av justerare
Till justerare valdes Daniel Stormlund och Fanny Bergqvist.

4 § Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

5 § Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2019-10-16 godkändes.

6 § Generaler
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7 § JD
Projektansvariga frågade styrelsen om serveringstillstånd till bankettens efterfest.
Projektansvariga bad styrelsen se till att arbetsgrupperna har tillgång till JF-rummet för JD.
Ordförande sa att hon ska lösa det.
Styrelsen informerade projektansvariga om att dom bör inventera det som finns, som
plastglas och liknande, så att dom inte köper nytt.
Projektansvariga informerade styrelsen om att dom och tillträdande styrelse kommer behöva
hjälpa till under JD, styrelsen bad dom sammanställa allt som behövs göras i ett dokument
och dela med styrelsen.

8 § Ordförande
Ordförande ville diskutera jävsituationer när styrelsen tar beslut, och med detta diskutera en
ny policy kring föreningens värdegrund. Styrelsen kom fram till att det är viktigt med jäv och
att medlemsnytta är grunden för föreningen, och styrelsen ska då föra in det i stadgan genom
en motion till årsstämman.
Ordförande ville diskutera valet av JF:s samarbetspartners och hur det påverkar
medlemmarnas psykiska välmående. Det finns många som föreläser eller syns för
medlemmarna som har höga betygskrav och bidrar till psykisk ohälsa, och styrelsen bör
anstränga sig för att synliggöra andra alternativ vid t.ex. JD eller gästföreläsningar.
Ordförande lyfte frågan om det nya engagemangssystemet och styrelsen beslutade att införa
det nya engagemangssystemet så snart som möjligt.

9 § Vice ordförande
Vice ordförande ville ta beslut om flygbiljett till och från Göteborg för föreläsaren från
Domstolsverket om 3 166 kr. Styrelsen godkände beslutet.

10 § Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig informerade styrelsen om att revisionsberättelsen för sektionen har
inkommit och att allting, enligt revisorn, ser bra ut.
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11 § Marknadsansvarig
Marknadsansvarig ville diskutera inköp av JF-tröjor med styrelsen. Han har fått in en offert
där tröjorna kommer att kosta 230 kr/st inkl. moms. Styrelsen vill kolla på fler offerter innan
dom beslutar om att köpa in tröjorna.
Styrelsen diskuterade hur allting hade gått med Stockholmsresan och gick igenom kritiken
från enkäterna, och vad som ska föras in i testamentet till kommande marknadsansvarig.
Marknadsansvarig ska skicka tillbaka de sporttröjor från Kaiding som blivit över på fredag.

12 § Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade styrelsen om klagomål som inkommit via JF klaga. Först att
institutionen inte ser till så att schemat släpps i tillräckligt god tid, då basgruppsindelningen
inte släpps förrän två veckor innan ändringen sker, men även att det är ett dåligt utbud på
affärsjuridiska valbara kurser för T7 och T8. Utbildningsansvarig informerade styrelsen att
båda punkter har lyfts på hans tidigare möten med institutionen till följd av klagomål från
medlemmar, men att han ska upprepa det på hans möte med institutionen imorgon.
Utbildningsansvarig informerade styrelsen om Speak Up days som kommer att hållas den
27-29/11, men planeringen är endast i startskedet.
Utbildningsansvarig ville ta beslut om en resa tur och retur till Stockholm och Göteborg för
honom om 1 692 kr. Styrelsen godkände beslutet.

13 § Informationsansvarig

14 § Sportmästare

15 § Klubbmästare
Klubbmästare ville ta beslut om betalning till DJ till finsittningen om 1 000 kr. Styrelsen
godkände beslutet.
Klubbmästare ville ta beslut om betalning till fotograf till finsittningen om 2 000 kr. Styrelsen
godkände beslutet.
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Klubbmästare informerade styrelsen om planerna för kladdkakans dag i samarbete med Ica
Berghem. Ica Berghem har erbjudit 150 bitar kladdkaka för 375 kr, då klubbmästaren har
ordnat ett samarbete.

16 § JR

17 § de Facto

18 § Övriga frågor

19 § Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Emma Aminy,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Daniel Stormlund

Justerat, Fanny Bergqvist
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