Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 17 DECEMBER 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

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 Daniel Stormlund och Fanny Bergqvist.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2019-12-10 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

E-pubens kvällschef

Styrelsen hade bjudit in kvällscheferna för att tacka dom för sina fantastiska insatser och hårda arbete
under året. Styrelsen diskuterade hur positionerna har funkat och kommande styrelse tog med sig
kritiken till nästa år.

3.

Beslutsärenden

4.

Diskussionspunkter
4.1.

Ansökan till KC

Klubbchefen informerade styrelsen om att endast en person har sökt till posten som kvällschef.
Styrelsen diskuterade problematiken för kommande styrelse, då det krävs två personer. Styrelsen och
nuvarande kvällschef diskuterade att eventuellt få till stånd ett avtal med E-puben eller ändra
upplägget på hur ansvaret för event delas mellan kvällschefer.

4.2.

Bankettbiljetter till JD

Ekonomiansvarig ville diskutera styrelsens subvention vid JD. Styrelsen fick full subvention, då
priserna för alkohol och alkoholfritt var likadant. I efterhand har ekonomiansvarig fått en faktura i
vilken priserna skiljer sig och styrelsen kom då fram till att dom ska swisha för delen av kostnaden
som är för alkohol. Detta på grund av Umeå studentkårs alkoholpolicy.

4.3.

App

Vice ordförande hade diskuterat en app med marknadsansvarig från Uppsala under banketten som kan
underlätta delegering vid arbete med utskott. Alla i styrelsen ska skapa konton för att kolla om det går
bra.

4.4.

Överlämningsmiddag

Ordförande ville diskutera möjligheten för en överlämningsmiddag för nuvarande och tillträdande
styrelse som hon planerar tillsammans med tillträdande ordförande.

5.

Informationspunkter
5.1.

Påminnelse från ordf

Ordförande påminde styrelsen att skriva sina testamenten och verksamhetsberättelser.
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5.2.

Justera protokoll

Informationsansvarig bad alla i styrelsen signera dom utskrivna protokollen och berättade för alla att
utbildningsansvarig, vice ordförande och marknadsansvarig inte längre kommer att justera protokoll
då dom inte kommer vara här för att signera protokollen framöver.

6.

Övriga frågor

7.

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Emma Aminy,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Daniel Stormlund

Justerat, Fanny Bergqvist
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