Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 29 SEPTEMBER 2020

1.

Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Fanny Wikström Olsson.

1.1.

Närvaro

Ordförande

Fanny Wikström Olsson

Närvarande

Vice ordförande

Emilia Kylsäter

Närvarande

Ekonomiansvarig

Elvira Ferm

Frånvarande

Marknadsansvarig

Ida Hedlund

Närvarande, lämnade efter § 4.1.

Utbildningsansvarig

Julia Netinder

Närvarande

Informationsansvarig

Johanna Häggbom Holmlund

Närvarande

Sportmästare

Lukas Todtenhaupt

Närvarande, lämnade efter § 4.2.

Klubbmästare

My Gabrielsson

Närvarande

Ordförande för JR

Erik Uggla

Närvarande

Chefredaktör för de Facto

Alma Ottengren

Närvarande

1.2.

Val av justerare

Till justerare valdes Alma Ottengren och Julia Netinder.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2020-09-22 godkändes.

2.

Rapporter
2.1.

Juristens dag

Projektansvariga informerade om att Juristens dag har en avbokningsavgift för hyra av Fabriken. I
övrigt har det gått att avboka bokningar utan avgifter. Den övriga planeringen fortskrider och går
framåt!
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2.2.

Valberedningen

Valberedningen lyfte att de önskar ett samarbete med styrelsen inför valberedningens arbete med att
nominera kandidater till styrelsen 2021.
Dels vill valberedningen marknadsföra sig i JF:s kanaler samt eventuellt anordna någon typ av träff
där medlemmar har chansen att ställa frågor om de olika styrelseposterna till den nuvarande styrelsen.
Styrelsen är helt överens med valberedningen om att samarbeta på liknande sätt.

2.3.

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig hade ingen uppdatering.

3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för inköp av fika

Vice ordföranden ville ta ett beslut om kostnad för inköp av fika, kaffe och coca cola till
medlemmarna samt fika till JR om 2706,03 kronor.
Styrelsen godkände kostnaden.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

JF Klaga

En JF Klaga har inkommit. Personen lyfter att beachvolleybollturneringen ligger före T1:ornas tenta
och denne undrar om turneringen kan skjutas fram i tid till efter tentan. Sportmästaren och
klubbmästaren hälsar att turneringen tyvärr inte kommer flyttas. De hoppas T1:orna kan utnyttja
turneringen som ett sätt att slappna av och skingra tankarna från tentaplugget!

4.2.

Svarta lagböcker

JF har fått några svarta lagböcker som på något sätt ska delas ut gratis till medlemmar. Som förslag
finns utlottningar och tävlingar där medlemmarna har chans att få/vinna en lagbok.

5.

Informationspunkter
5.1.

Info från ordförandemöte

Ordföranden informerade om att endast JF Örebro just nu planerar att genomföra en skidresa. De har
avbokningsskydd och är hittills endast i färd med att göra en preliminär intressekoll för resan hos sina
medlemmar. Många av de andra lärosätena har undervisning på distans och en begränsad verksamhet
för sina studenter. Styrelsen menar att det är fortsatt omöjligt att veta om det kommer gå att
genomföra en skidresa.

5.2.

Biljettförsäljning finsittning

Biljetter till finsittningen kommer att säljas på fredag mellan 12-13 i hörsalsrundan, biljetterna säljs
först till kvarn. Antalet platser är begränsat till 140 personer och alla nya studenter har företräde till
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biljetterna mellan 12.00-12.20 då finsittningen främst är riktad till dem som en avslutning på
insparken. Faddrar har möjlighet att köpa biljetter från 12.20 och framåt.

5.3.

Kanelbullens dag

JF kommer bjuda på kanelbullar tillsammans med Ica Nära Berghem inför kanelbullens dag! Alla
medlemmar är varmt välkomna ner i JF-rummet måndag den 5/10 mellan 12-13 för att hämta kaffe
och en bulle! Kom ihåg att inte komma för många på en gång och att hjälpas åt för att motverka
trängsel!

6.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

7.

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Johanna Häggbom Holmlund,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Alma Ottengren

Justerat, Julia Netinder
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