Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 9 MARS 2021

1.

Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Stina Brander.

1.1.

Närvaro

Ordförande

Stina Brander

Närvarande

Vice ordförande

Lydia Landin

Närvarande

Ekonomiansvarig

Patrick Vukovic

Närvarande

Marknadsansvarig

Hanna Törnsén Fredriksson

Närvarande

Utbildningsansvarig

Julia Jonsson

Närvarande

Informationsansvarig

Katarina Perez Skogsborg

Närvarande

Sportmästare

Douglas Westring

Närvarande

Klubbmästare

Naima Strömbäck

Närvarande

Chefredaktör för de Facto

Elmer Mårtensson Wallhult

Närvarande

1.2.

Val av justerare

Till justerare valdes Julia Jonsson och Hanna Törnsén Fredriksson.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2021-03-02 godkändes.

2.

Rapporter
2.1.

Inga rapporter
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3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för styrelsejackor, JF-ryggsäckar och
JF-hoodies om 92 000 kr.

Marknadsansvarig ville ta beslut om inköp av styrelsejackor om en kostnad på 7 000 kr,
JF-ryggsäckar om en kostnad på 65 000 kr och JF-hoodies om en kostnad på 20 000 kr.
Styrelsen godkände kostnaden.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

Filmvisning med diskussion efter

Styrelsen diskuterade en eventuell filmvisning på distans av filmen “Arica” som berör det svenska
gruvföretaget Boliden som skickade 20 000 ton giftigt avfall till den chilenska staden Arica samt
rättsprocessen som följde därefter.
Styrelsen diskuterade hur filmvisningen samt efterföljande diskussion ska genomföras. Ett förslag
presenterades om att JF’s medlemmar får se filmen under 48 timmar samt att ett samtal ska bokas in
med filmskaparen några dagar senare för att diskutera filmen och dess handling.

4.2.

Bokning av boende och bussresa inför Stockholmsresan

Marknadsansvarig presenterade ett förslag på boende inför Stockholmsresan på “Generator
Stockholm” samt har bokat detta boende. Marknadsansvarig har även samtalat med Ulf och fått
klartecken om att institutionen står för busschaufförens boende samt bussresan till Stockholm för
JF-medlemmarna som följer med.

4.3.

Byte av namn på JF-klaga

Ordförande lyfte frågan om namnbyte av “JF-klaga” till “JF-åsikt”. Resterande styrelse höll med
ordförande om att det var en bra ide och det nya namnet är nu “JF-åsikt” med tillhörande nytt
formulär.

4.4.

EPP

Klubbmästare framförde förslaget om att anordna en Kahoot på nästa EPP och kostnaden för det.

4.5.

JF-klaga

En JF-klaga har inkommit om en medlem som har uttryckt kritik över att en styrelseledamot i kåren
vunnit kårens egna tävling. Styrelsen har framfört kritiken till kåren och inväntar svar från kåren.
Ytterligare en JF-klagan har inkommit där en person ber utbildningsansvarig lyfta frågan om
kursutvärderingarna från förra terminen med Nina. I protokollet från 2020-11-18 framkom det att
tanken med kursutvärderingarna var att dessa skulle sammanställas och presenteras för både nya och
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gamla studenter från kursen. Personen i fråga ber därför utbildningsansvarig att lyfta detta vidare!
Utbildningsansvarig tackar för synpunkten och tar med det till nästa möte med studierektorn .

5.

Informationspunkter
5.1.

6.

Inga informationspunkter

Övriga frågor
6.1.

Kaffe i JF-rummet

Tyvärr kommer styrelsen inte kunna erbjuda kaffe till medlemmarna under den här terminen heller
och JF-rummet är därmed stängt för medlemmar under denna terminen.

7.

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Hanna Törnsen Fredriksson

Justerat, Julia Jonsson
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