Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 12 NOVEMBER 2019

1.

Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Fanny Bergqvist.

1.1.

Närvaro

Ordförande

Fanny Bergqvist

Närvarande

Vice ordförande

Sara Curan

Närvarande, inkom vid pt. 2.1

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

1.2.

Val av justerare

Till justerare valdes Rasmus Nilsson och Amanda Alwall.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2019-11-05 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Juristens dag

Projektansvariga informerade om att myndigheten som skulle ersätta den som hoppade av tackade nej
till platsen som erbjöds dom, så resultatet för JD kommer att minska med 5 000 kr då en utställarplats
kommer att stå tom.
Projektansvariga frågade informationsansvarig om att hemsidan uppdateras för att undvika krasch.
Projektansvariga frågade ekonomiansvarig om vad hon måste veta för fakturering.
Styrelsen godkände dokumentet med information om vad styrelsen måste göra under JD.
Projektansvariga och styrelsen diskuterade Umeå Studentkårs mässa, då möjligheten har öppnats upp
för att flytta på den. Alternativen som finns är att den ska antingen vara i Lindell eller i MIT-huset.
Projektansvariga ska höra av sig till ansvarig för Umeå Studentkårs mässa och diskutera saken.

3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för bokning av volleybollplan

Sportmästare ville ta beslut om en kostnad för bokning av IKSU:s volleybollplaner till turneringen om
2 400 kr. Styrelsen godkände beslutet.

3.2.

Beslut om kostnad för micros till JF-rummet

Styrelsen ville ta beslut om en kostnad för inköp av två stycken micros till JF-rummet om 1 198 kr.
Styrelsen godkände beslutet.

3.3.

Beslut om kostnad för pappersmuggar

Marknadsansvarig ville ta beslut om kostnad för inköp av 3 000 helvita pappersmuggar om 1 485 kr.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.4.

Beslut om kostnad för paraplyer

Marknadsansvarig ville ta beslut om kostnad för inköp av 100 stycken JF-paraplyer om 6 669 kr.
Styrelsen godkände kostnaden.
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3.5.

Beslut om kostnad för JF t-shirtar

Marknadsansvarig ville ta beslut om kostnad för inköp av 100 stycken JF t-shirtar om 5 244 kr.
Styrelsen godkände kostnaden.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

Projektor

Styrelsen diskuterade inköp av projektor till JF-rummet. Styrelsen vill avvakta till SESUS och
verksamhetsstipendiet har gett svar för att köpa en projektor.

4.2.

Julkort

Styrelsen diskuterade utskick av julkort och vilka som ska få ett. Ordförande ska starta ett dokument
med vilka vi ska skicka till för styrelsen att fylla i, bl.a. garanter för sångboken och samarbetspartner.

4.3.

Kårens alkoholpolicy

Ordförande ville diskutera förfesten innan JD-banketten för JF Sverige, då Umeå Studentkårs
alkoholpolicy är i vägen för vissa tradition kring utbytet. Ordförande och informationsansvarig har
kontaktat Umeå Studentkårs ordförande för att få klarhet kring policyn, och om JF Sverige omfattas.

5.

Informationspunkter
5.1.

SESUS

Chefredaktören har kollat upp SESUS som är en ideell organisation som stödjer studentföreningar,
genom t.ex. bokning av lokaler, medlemsstöd, uthyrning av utrustning och webhosting.
Chefredaktören skickade in en ansökan som innehöll bl.a. protokoll från senaste årsmötet och stadgar.
Ansökan tog 1-2 månader att behandla och om det var många ansökningar samtidigt hamnar vi på en
väntelista.

6.

Övriga frågor
6.1.

Engagemangssystem

Ordförande och informationsansvarig har nu färdigställt korten till det nya engagemangssystemet och
frågade styrelsen när dom vill införa det. Styrelsen ska se över detaljerna kring det till ett kommande
möte för att besluta då.
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6.2.

JURO

Utbildningsansvarig informerade sittande styrelsen om att JURO söker ordförande och vice
ordförande och att dom är välkomna att söka.

7.

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Emma Aminy,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Rasmus Nilsson

Justerat, Amanda Alwall
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