Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 15 JUNI 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 Törnsen Fredriksson

Närvarande

Utbildningsansvarig

Julia Jonsson

Närvarande

Informationsansvarig

Katarina Perez Skogsborg

Närvarande

Sportmästare

Douglas Westring

Närvarande

Klubbmästare

Naima Strömbäck

Närvarande inkom § 1.4

Chefredaktör för de Facto

Elmer Mårtensson Wallhult

Närvarande inkom §4.2

1.2.

Val av justerare

Till justerare valdes Hanna Törnsen Fredriksson och Julia Jonsson.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2021-06-08 godkändes.

2.

Rapporter
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2.1.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig informerade om ekonomin går bra samt att det inte finns så mycket att rapportera
om i nuläget.

3.

Beslutsärenden
3.1.

4.

Inga beslutsärenden

Diskussionspunkter
4.1.

Samarbete med Iustus

Ordförande lyfte frågan om intresse för ett samarbete med Iustus Förlag finns, dvs. de som innehar de
gröna lagböckerna. Styrelsen diskuterade ett eventuellt samarbete med Iustus och kom fram till att
ordförande skulle utforska ytterligare möjligheter till ett samarbete.

4.2.

Svarta lagböcker

Ordförande lyfte diskussionen om antalet svarta lagböcker som ska beställas inför höstens
terminsstart. Styrelsen ansåg att samma antal som tidigare år borde räcka.

4.3.

Sociala medier policy

Ordförande framförde att hon tillsammans med vice ordförande arbetat fram en intern sociala medier
policy som de presenterade för styrelsen. I huvudsak innebär den att styrelsen vid användning av
sociala medier ska utgå från att allt innehåll ska vara professionellt och inkluderande för alla
medlemmar.

5.

Informationspunkter
5.1.

6.

Inga informationspunkter

Övriga frågor
6.1.

Planering för sommaren

Ordförande lyfte frågan om planering av styrelsemöten, post och dylikt inför resten av sommaren.
Styrelsen ansåg att bästa lösningen är att planera in styrelsemöten när det behövs och inte bestämma
datum i förväg.
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6.2.

Styrelseaktivitet på insparken

Ordförande påminde styrelsen att närvara under de aktiviteter som ska arrangeras av styrelsen under
hösten inspark.

7.

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Julia Jonsson

Justerat, Hanna Törnsen Fredriksson
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