
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 21 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 Frånvarande

1.2. Val av justerare
Till justerare valdes Julia Jonsson och Patrick Vukovic.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2021-09-14 godkändes.

2. Rapporter
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2.1. Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig informerade om att fakturering till MSA för SJM har genomförts.

3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om kostnad för tåg till Göteborg om 2 705 kr
Ordförande ville ta beslut om en kostnad på 1 525 och 1 180 kr för tågresa till Göteborg för att delta
på årets ordförandemöte samt för utbildningsansvarig att delta på JURO:s möte.
Styrelsen godkände kostnaden.

4. Diskussionspunkter

4.1. Gästföreläsare
Vice ordförande lyfte frågan angående gästföreläsare för höstterminen. Vice ordförande har varit i
kontakt med flera föreläsare och försöker boka en framtida fysisk föreläsning.

4.2. JF-åsikt
En JF-åsikt har inkommit där en medlem undrar om examen 2022 kan tidigareläggas en vecka och
istället genomföras den 15 januari för att det bättre ska passa in med klassens opponering.

Styrelsen tackar för åsikten och informationsansvarig meddelar att lokalerna för examen tyvärr
bokades redan under våren, när schemat för termin 9 inte var färdigt. Tyvärr finns det inte möjlighet
att ändra datum på grund av att planeringen redan är igång och andra parter som är involverade i
examen redan är inbokade för den 22 januari .

4.3. Försäljning av JF-ryggsäckar
Ordförande lyfte frågan om när försäljningen av kvarvarande JF-ryggsäckar kommer att ske.
Försäljning av ryggsäckarna kommer att ske i samband med att JF-rummet öppnar upp igen. På grund
av att det endast finns ett fåtal kvar måste medlemmar själva komma till JF-rummet och köpa en
ryggsäck personligen.

4.4. Öppna JF-rummet
Ordförande lyfte frågan om när JF-rummet bör öppnas för medlemmar. Styrelsen bestämde att
måndagen den 4 oktober kommer JF-rummet återigen öppnas. Försäljning av JF-ryggsäckar kommer
även påblrjas i samband med öppningen av JF-rummet.Då detta sammanfaller med kanelbullens dag
kommer öppningen firas med att bjuda medlemmarna på kanelbullar!
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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, Julia Jonsson Justerat, Patrick Vukovic
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