Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 26 NOVEMBER 2019

1.

Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Fanny Bergqvist.

1.1.

Närvaro

Ordförande

Fanny Bergqvist

Närvarande

Vice ordförande

Sara Curan

Närvarande

Ekonomiansvarig

Emelie Häger

Frånvarande

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, men inkom vid pt. 5.4

1.2.

Val av justerare

Till justerare valdes Fanny Bergqvist och Olle Göterfelt.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2019-11-19 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Juristens dag

Projektansvariga frågade styrelsen om dom kan låna systemkameran under fördagen, styrelsen sa att
det gick bra så länge det även tas bilder till de Facto.
Ordförande dubbelkollade så att kommande och sittande styrelse har koll på vad som krävs av dom
under mässdagen och så att schemat stämmer.

3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för boende i Stockholm

Utbildningsansvarig ville ta beslut om boendekostnader i Stockholm om 1 640 kr. Styrelsen
godkände beslutet.

3.2.

Beslut om kostnad för boende i Göteborg

Ordförande ville ta beslut om boendekostnader i Göteborg om 2 016 kr. Styrelsen godkände
beslutet.

3.3.

Beslut om kostnad för flygbiljett

Ordförande ville ta beslut om kostnaden för en ny flygbiljett hem från Stockholm om 1 029 kr.
Detta för att någon tog hennes väska ur handbaggagehyllan på flygplanet från Göteborg. När hon
sedan försökte återfå sin väska och lämna in väskan som hade blivit kvarlämnad missade hon sitt
anslutande flyg till Umeå. Styrelsen diskuterade om det var rimligt att denna kostnad täcktes av
föreningen. Då kostnaden uppstod i samband med föreningsarbete och inte kunde ha förhindrats, samt
att det fanns utrymme i budgeten för representation bedömde styrelsen det som en försvarbar utgift.
Ordförande har även uttömt alla andra alternativ för att få ersättning för kostnaden, som
försäkringsbolag och flygbolaget. Styrelsen godkände beslutet.

3.4.

Beslut om kostnad för kaffe till JF-rummet

Styrelsen tog beslut om inköp av kaffe och kaffefilter till JF-rummet om 1 805,46 kr. Styrelsen
godkände beslutet.

3.5.

Beslut om kostnad för hyra av landstingshallen

Sportmästare ville ta beslut om hyra av landstingshallen för hela året om 5 850 kr. Styrelsen
godkände beslutet.

3.6.

Beslut om kostnad för barlagets kick-off

Klubbmästare ville ta beslut om subventionering av barlagets kick-off om 1 550 kr. Styrelsen
godkände beslutet.
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3.7.

Beslut om kostnad för examen

Informationsansvarig ville ta ett nytt beslut om kostnaden för det alkoholfria alternativet till examen.
På grund av felräkning förra året har beslut styrelsen tidigare tagits baserats på fel siffror, och nu när
den slutgiltiga offerten från universum är inne måste styrelsen besluta om ett nytt och högre
kuvertpris. Styrelsen bestämde att biljetten för medlemmar utan alkohol ska kosta 345 kr (jfr.
405 med alkohol) och för resterande gäster 710 kr (jfr. 770 kr med alkohol).

3.8.

Beslut om kostnad för julkort

Styrelsen ville ta beslut på en kostnad för julkorten om 225,73 kr. Styrelsen godkände beslutet.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

Klubbmästarens budget

Frågor har uppstått kring budgeten för event som klubbmästaren ska förhålla sig till, så styrelsen
diskuterade hur den ser ut i dagsläget. Styrelsen väntar tills ekonomiansvarig är närvarande för att
diskutera budgeten vidare.

4.2.

Toastmaster till examen

Informationsansvarig ville diskutera toastmaster till examensbanketten, då det eventuellt kan bli en
kostnad för föreningen.

4.3.

Dagordning

Informationsansvarig ville diskutera den nya dagordningen och om det är något styrelsen vill fortsätta
göra. Styrelsen kom överens om att detta system fungerade bättre och att dagordningen framöver ska
följa det nya inlägget.

5.

Informationspunkter
5.1.

JURO-mötet

Utbildningsansvarig informerade styrelsen om vad som diskuterades på JURO-mötet i Stockholm.
Under mötet i Stockholm diskuterades remissen som JURO ska ta ställning till angående
notarieprojektet. JURO tyckte bland annat att kravet på betyg skulle sänkas mer och att fler
högskolepoäng ska kunna avräknas. JURO tyckte även att notariebetyg ska avskaffas och endast vara
en godkänd/icke-godkänd skala.

5.2.

Speak up days

Utbildningsansvarig informerade styrelsen om hur dessa dagar kommer att gå till och vad som
kommer att krävas av styrelsen, då vi kommer att behöva bemanna en station.
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5.3.

Workshop

Utbildningsansvarig informerade styrelsen om att temat för workshopen i Umeå kommer att vara
psykisk ohälsa och betyg. Styrelsen diskuterade betygshets och deras syn på psykisk ohälsa på
juristprogrammet.

5.4.

Rättegångstävling

Vice ordförande och hennes efterträdare informerade styrelsen om rättegångstävlingen i samarbete
med ELSA.

5.5.

Inspark

Klubbmästare informerade styrelsen om att ICA Berghem kan tänka sig sponsra insparken 2020.

5.6.

Umeå Studentkårs verksamhetsstipendium

Chefredaktören informerade styrelsen om resultatet av stipendieutdelningen som styrelsen har sökt
från Umeå Studentkår. JR kommer att få sponsring om 1 000 kr för marknadsföring och
microvågsugnarna som köptes in till JF-rummet kommer att täckas till fullo.

6.

Övriga frågor
6.1.

Räv mitt i Stockholm

Utbildningsansvarig ville informera styrelsen om att han såg en räv i centrala Stockholm. Ordförande
invänder med att JF Sverige hade påpekat att det endast var en väldigt stor gnagare. Styrelsen
bedömde situationen som oklar.

7.

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Emma Aminy,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Fanny Bergqvist

Justerat, Olle Göterfelt
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