
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 14 SEPTEMBER 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

Chefredaktör för de Facto Elmer Mårtensson Wallhult Närvarande

1.2. Val av justerare
Till justerare valdes Naima Strömbäck och Elmer Mårtensson Wallhult.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2021-09-07 godkändes.

2. Rapporter
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2.1. Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig informerade om att en ny budget ska göras. Ekonomiansvarig lyfte frågan när
budgetmötet ska genomföras. Budgetmöte bestämdes till den 27 September.

2.2. Juristens dag
Projektansvariga informerade om att ett beslut har tagits i samråd med prefekten om att Juristens Dag
kommer hållas på plats, följt av en fysisk bankett samt eftersläpp.

2.3. Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade om att hon har tre stycken kursombud, Miriam Storm, Andrea
Alenskär och Josefine Dahlberg, från termin 1 som nu gått med i hennes studieråd under
höstterminen.

Utbildningsansvarig rapporter även att höstens utbildningsmöten startar nu. Utbildningsansvarig har
möte tillsammans med studierektorn denna veckan och institutionens utbildningsutskott nästa vecka.
Utbildningsansvarig uppmanar alla medlemmar med synpunkter på utbildning att höra av sig till
henne!

Till sist meddelar utbildningsansvarig att en sammanställning av JURO:s enkät angående psykisk
ohälsa snart kommer publiceras för den intresserade.

3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om kostnad för muggar, tygpåsar och vattenflaskor på 18
910 kr.

Marknadsansvarig ville ta beslut om en kostnad på 18 910 kr för inköp av  72 st muggar, 200 st
tygpåsar och 200 st vattenflaskor.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2. Beslut om avstängning av en fadder
Styrelsen har interimistiskt beslutat att stänga av en fadder från insparken 2021 på grund av
uppträdande under insparken i strid med fadderkontraktet. Styrelsen beslutar att stänga av faddern
permanent.
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4. Diskussionspunkter

4.1. Fysiskt möte i Göteborg för ordförande och utbildningsansvarig
Ordförande lyfte diskussionen om hon och utbildningsansvarig kan resa fysiskt till ordförandemötet
och JURO:s möte den 9 oktober som JF Göteborg bjudit in till. Styrelsen hade inga invändningar mot
att ordförande och utbildningsansvarig deltar fysiskt då möjligheten finns nu när restriktionerna
släpper.

5. Informationspunkter

5.1. Inga informationspunkter

6. Övriga frågor

6.1. Inga övriga frågor

7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Naima Strömbäck Justerat, Elmer Mårtensson Wallhult
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