Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 26 OKTOBER 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

Frånvarande

Chefredaktör för de Facto

Elmer Mårtensson Wallhult

Närvarande

1.2.

Val av justerare

Till justerare valdes Hanna Törnsen Fredriksson och Elmer Mårtensson Wallhult.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2021-10-20 godkändes.

2.

Rapporter
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2.1.

3.

Inga rapporter

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för tårtfika på 604,35 kr

Utbildningsansvarig ville ta beslut om en kostnad på 604, 35 kr för inköp till dagens tårtfika.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2.

Beslut om kostnad för externt fika på 1 173,53 kr

Utbildningsansvarig ville ta beslut om en kostnad på 1 173,53 kr för externt fika, bland annat
tentafika.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.3.

Beslut om kostnad för tågbiljetter till gästföreläsare på 3 961 kr

Vice ordförande ville ta beslut om en kostnad på 3 961 kr för tågbiljett tur och retur mellan Uppsala
och Umeå för en gästföreläsare.
Styrelsen godkände kostnaden.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

JF-åsikt

Styrelsen har fått in två stycken åsikter. I den första är det en medlem som är missnöjd med att Åre
resan blev utbytt mot en resa till Hemavan istället. Medlemmen anser att priset är för högt och att det
istället hade föredragits att åka till Åre en annan vecka, efter Ski-week.
Styrelsen tackar för åsikten och klubbmästaren informerar om att vi i styrelsen också är besvikna över
att Åre var fullbokat. Tyvärr kommer det troligtvis bli dyrare att åka en annan vecka, och framförallt
kommer det inte bli samma upplevelse eftersom det inte hade varit event och lika mycket folk i Åre
då. Intresset för Hemavan har dessutom också varit stort och vi tror att det kommer vara en bra
motsvarighet till Åre med event på kvällarna och skidåkning på dagarna!
I den andra åsikten uttrycker en medlem att det blivit fel angående de två gästföreläsningarna som är
planerade till veckan. Det har stått två olika datum för en och samma föreläsning samt varit oklart
vilka föreläsare som kommer.
Styrelsen tackar för åsikten och styrelsen ber om ursäkt att det har blivit förvirrande med evemangen
om de båda gästföreläsningarna som kommer ske under veckan. För att förtydliga så är det dels en
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föreläsning på onsdag den 27 oktober med domstolsverket, dels en föreläsning med Helena Leijon den
28 oktober som ordnas i samarbete med ST fackförbund. Det är två separata evemang på JF:s
facebook med tillhörande beskrivning av föreläsningen. Dessa blandades samman när tekniken
strulade men kunde snabbt åtgärdas och finns att hitta på vår facebook som två olika
gästföreläsningar.

5.

Informationspunkter
5.1.

Hemavan

Klubbmästaren meddelar genom ordförande att det har visat sig att intresset för Hemavan är högt och
en bindande intresseanmälan kommer skickas ut i veckan.

6.

Övriga frågor
6.1.

7.

Inga övriga frågor

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Hanna Törnsen Fredriksson

Justerat, Elmer Mårtensson Wallhult
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