Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 3 DECEMBER 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

Frånvarande

Chefredaktör för de Facto

Daniel Stormlund

Närvarande

1.2.

Val av justerare

Till justerare valdes Emelie Häger och Anton Okic.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2019-11-26 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Juristens dag

Projektansvariga informerade om att utställare önskar köpa drinkbiljetter och styrelsen sa att det inte
var några problem och kommer att skriva upp antalet om företagen önskar att fakturera.
Styrelsen frågade projektansvariga hur återbuden på banketten ska hanteras.

3.

Beslutsärenden

4.

Diskussionspunkter
4.1.

E-dagen på Dragonskolan

Styrelsen har fått en inbjudan att medverka under E-dagen på Dragonskolan, som dom har gjort
tidigare år. Det innebär alltså att styrelsen håller en föreläsning för ekonomi/juridik klasserna på
gymnasieskolan om hur det är att studera juridik på universitetet. Styrelsen informerade kommande
styrelse om att det är deras styrelse som kommer att ha huvudansvaret för detta och att det bestäms när
det börjar närma sig.

4.2.

Datum för årsstämma och budgetmöte

Styrelsen diskuterade vilket datum som budgetmötet och årsstämman för sektionen och föreningen
ska hållas. Datumen bestämdes till budgetmöte 4 februari och årsstämman bestämdes till 11 februari.
Ekonomiansvarig ska se till att boka salar.

4.3.

Lunchöppet i JF-rummet

Styrelsen diskuterade vilket datum som JF-rummet ska hålla stängt från och när det ska öppna igen,
samt när sista styrelsemötet för terminen ska hållas och det första ska vara den kommande terminen.
Styrelsen bestämde att det sista mötet för året blir den 17 december och det första mötet blir den 21
januari. Det kommer att vara lunchstängt mellan 20 december och den 20 januari.

4.4.

Examen

Informationsansvarig ville diskutera om det ska krävas medlemskap för att delta i ceremonin. Vidare
diskuterade styrelsen problematiken med att det eventuellt skulle bli för många som vill gå på
examen.

5.

Informationspunkter
5.1.

Speak Up days

Utbildningsansvarig informerade styrelsen om Speak Up days och att det har gått jättebra. Många
åsikter har kommit in och Umeå Studentkår tillsammans med utbildningsansvarig är nöjda med
resultatet.
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6.

Övriga frågor

7.

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Emma Aminy,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Emelie Häger

Justerat, Anton Okic
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