
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 9 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 Hanna Törnsen Fredriksson och Julia Jonsson.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2021-11-02 godkändes.
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2. Rapporter

2.1. Juristens dag
Projektansvariga informerade om att anmälan för banketten till Juristens dag stänger imorgon, den 10
november. Katalogen för Juristens dag skickas på tryck denna vecka och kommer delas ut i
hörsalsrundan vecka 47.

2.2. Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig uppmanar alla medlemmar att svara på kursutvärderingarna som kommer under
terminens gång samt delta och framföra åsikter till kursråden för att kunna förbättra utbildningen.

3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om kostnad för hotell i Uppsala om 1 329 kr
Ordförande ville ta beslut om en kostnad på 1 329 kr för hotell i Uppsala i samband med Uppsalas bal
till ordförande och utbildningsansvarig.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2. Beslut om kostnad för matlådor om 6 700 kr
Marknadsansvarig ville ta beslut om en kostnad på 6 700 kr för 100 stycken matlådor med JF:s logga
på.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.3. Beslut om kostnad för hoodies om 26 625 kr
Marknadsansvarig ville ta beslut om en kostnad på 26 625 kr för 100 stycken hoodies.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.4. Beslut om kostnad för yoga om 2 650 kr
Sportmästare ville ta beslut om en kostnad på 2 650 kr för yogapass som kommer ske med JF-sport.
Styrelsen godkände kostnaden.

4. Diskussionspunkter

4.1. Införande av representationsmedaljer
Ordförande lyfte frågan om styrelsen ska införa representationsmedaljer till styrelsens ordförande och
utbildningsansvarig för representationsresor. Styrelsen ansåg att det var en bra idé och ordförande ska
se över möjligheter för medaljer.
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5. Informationspunkter

5.1. Inga informationspunkter

6. Övriga frågor

6.1. Anmälan till yogan
Sportmästaren lyfte frågan om hur anmälan till yogan ska ske. Styrelsen ansåg att det bästa vore att
anmälan sker via mail.

6.2. Priser volleybollturnering
Sportmästaren lyfte frågan om vad priserna för årets volleybollturnering ska vara. Det kommer delas
ut priser för vinnarna i turneringen, bästa utklädnad och och bäst laganda.

7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Hanna Törnsen Fredriksson Justerat, Julia Jonsson
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