
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 2 NOVEMBER 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 Patrick Vukovic och Lydia Landin.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2021-10-26 godkändes.

2. Rapporter
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2.1. Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade om att arbetsgruppen som har som uppdrag att utreda studenternas
inställning till betygen startar sitt arbete idag.

Utbildningsansvarig informerade även om att hon kommer ha möte med studierådet samt
studierektorn, om någon medlem har något speciellt att ta upp får de gärna höra av sig.

Utbildningsansvarig har även startat ett arbete kring hur överlämning och upplärning för den nya
styrelseposten vice utbildningsansvarig ska gå till.

3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om subventionering av bankettbiljetter till examen
Informationsansvarig ville ta beslut om subventionering till biljetterna för examensbanketten 2022.
Förslaget för subventioneringen var att studenter i årets avgångsklass som är med i JF och kåren
denna termin får sin biljett subventionerad tillsammans med de i förra årets avgångsklass som var
medlemmar i JF och kåren höstterminen 2020.
Styrelsen godkände subventionering

4. Diskussionspunkter

4.1. Inga diskussionspunkter

5. Informationspunkter

5.1. Yoga med JF-sport
Sportmästaren informerade om att den 10 december kommer ett avslappnat yogapass genomföras
tillsammans med JF-sport. Yogan kommer ske i en yoga studio tillsammans med en yogainstruktör
och det kommer finnas 25 platser tillgängliga. Mer information om plats, tid och anmälan kommer
inom en snar framtid, håll utkik på JF:s sociala kanaler.

5.2. Gästföreläsning med ST
Marknadsansvarig informerade om att en digital gästföreläsning kommer genomföras den 8 november
klockan 19.00 tillsammans med ST. Mer information kommer på JF:s sociala kanaler!

6. Övriga frågor

6.1. Datum för medlemsmöte
Ordförande lyfte frågan om vilket datum medlemsmötet bör hållas. Styrelsen beslutade att
medlemsmötet kommer ske den 24 november klockan 18.00.
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7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Patrick Vukovic Justerat, Lydia Landin
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