Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 5 NOVEMBER 2019

1.

Formalia
1.1.

Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Fanny Bergqvist.

1.2.

Närvaro

Ordförande

Fanny Bergqvist

Närvarande

Vice ordförande

Sara Curan

Frånvarande

Ekonomiansvarig

Emelie Häger

Frånvarande

Marknadsansvarig

Olle Göterfelt

Närvarande

Utbildningsansvarig

Anton Okic

Närvarande

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

1.3.

Val av justerare

Till justerare valdes Olle Göterfelt och Anton Okic.

1.4.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.5.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2019-10-29 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Juristens dag

Projektansvariga informerade styrelsen om mötet med kåren angående mässan dom ville ha parallellt
med JD. Det är för sent för kåren att byta datum för sin mässa, men kåren ska se över att byta lokal.
Om det inte går att byta plats ska PA se över möjligheten att sätta upp en skiljevägg.
Projektansvariga informerade styrelsen att alla avtal till JD är underskrivna, bortsett från den
eventuella nya myndigheten som skulle ersätta avhoppet som diskuterades under förra veckans möte.

3.

Beslutsärenden
3.1.

Inköp av micro

Styrelsen diskuterade att köpa in en ny micro, då en av dom som finns i JF-rummet har gått sönder.
För att förse medlemmarna med en kort micro-kö vill styrelsen att det ska finnas tre micros i
JF-rummet, därför vill styrelsen köpa in två stycken. Styrelsen beslutade att köpa två ny micros.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

Skidresa

Klubbmästare har fått ett svar från SkiStar angående möjlighet till grupprabatt. Styrelsen diskuterade
att anordna en gruppbokning. Styrelsen kom fram till att sportmästare och klubbmästare får besluta
om det själva och se över intresset.

4.2.

Utvärdering av nya dagordningen

Styrelsen diskuterade den nya dagordningen och tycker att den ska användas under några fler möten
för att komma med en ordentlig utvärdering, så den ska användas i några möten till.

5.

Informationspunkter
5.1.

JF-sektionens och JF:s medlemsmöten

Ordförande informerade styrelsen om planen för medlemsmötet. Informationsansvarig och
chefredaktören har köpt fika till mötet och styrelsen bestämde en tid för att förbereda i hörsalen.
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5.2.

Möte med studierektor

Utbildningsansvarig informerade styrelsen om sitt möte med studierektorn angående orättvis
inlämning av en uppsats på en valbar kurs. Läraren hade förlängt inlämningstiden utan att säga till alla
studenter och vissa lämnade in den på den senare inlämningstiden. De som lämnade in tidigt fick inte
tillbaka uppsatsen för att fortsätta skriva på den till den senare tiden. Utbildningsansvarig och
studierektorn kom fram till att det bör stå i instruktionerna vad som sker vid sen inlämning och att det
inte ska ske igen.

5.3.

Volleybollturneringen

Sportmästare informerade styrelsen om volleybollturneringen som ska hållas på lördag (9/11) och att
han kommer att behöva hjälp från styrelsen. Styrelsen kommer att se till så att sportmästaren har
tillräckligt med hjälp under volleybollturneringen.

5.4.

Budget

Ordföranden informerade styrelsen om att se över sina budgetar och ta med idéer på förändringar av
budgetposter till budgetmötet.

6.

Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

7.

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Emma Aminy,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Olle Göterfelt

Justerat, Anton Okic
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