Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 15 mars 2022

1.

Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Jenny Bergström.

1.1.

Närvaro

Ordförande

Jenny Bergström

Närvarande

Vice ordförande

Alice Johansson

Närvarande

Ekonomiansvarig

Maja Lidgren

Närvarande

Marknadsansvarig

Alice Lindholm

Närvarande

Utbildningsansvarig

Ingvild Regius Nygaard

Närvarande

Vice utbildningsansvarig

Fanny Sandberg

Närvarande

Informationsansvarig

Filippa Strömbäck

Närvarande

Sportmästare

Klara Sjödin

Närvarande

Klubbmästare

Tuva Orre

Närvarande

Chefredaktör för de Facto

Albin Berg

Närvarande

1.2.

Val av justerare

Till justerare valdes Ingvild Regius Nygaard och Klara Sjödin.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2022-03-08 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Generalerna

Generalerna för insparken 2022 informerade om att ansökan till fadder nu är öppen men stänger idag
15/3 kl. 17.00.
Generalerna funderade över vilka som kommer att få vara faddrar under insparken 2022, styrelsen
meddelade att de frågorna kommer tas upp senare under mötet. Generalerna har funderat på att ha
tröjrivningen på regementsgården under höstens inspark då fabriken redan är fullbokat. De funderade
på hur det går till med garderoben och baren och vilka som kan stå där. Diskussion kommer föras om
detta och eventuella frågetecken kommer kollas upp. Generalerna informerar vidare att de kommer ha
möte med prefekten inom kort gällande sponsring till insparken samt möte med rouge angående vilka
kvällar som ska bokas där till insparken.

2.2.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig informerade om att det nu finns en bankkortslista på drive och att den ska fyllas i
när man ska använda bankkortet. Namn, datum och på vilka ställen man ska använda kortet ska fyllas
i. Vidare informerade ekonomiansvarig att det är viktigt att fakturor ställas till föreningen och inte till
privatpersoner, eftersom föreningen inte kan motivera en utbetalning till en privatperson. Om det ändå
skulle ske blir det isåfall privata utlägg och man får betala fakturan själv.

3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för externt fika

Ekonomiansvarig vill ta beslut om kostnad för 2500,40 kronor för externt fika från snabbgross.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2.

Beslut om kostnad för städning

Ordförande vill ta beslut om kostnad på 1005 kr/månad för städning i JF-rummet.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.3.

Beslut om faddrar

Styrelsen beslutade om att man bara kommer få vara fadder t.o.m termin 5 under insparken 2022.
Detta beslut har tagits då det framkommit i utvärderingen av tidigare inspark att de äldre terminerna
inte lagt sitt fokus på junisarna utan mer för eget nöje. Insparken är till för att välkomna junisarna och
alla faddrar ska vara där av den anledningen och därför har vi valt att ta detta beslut.
Styrelsen har även haft diskussioner med Umeå Studentkår där det framgick att detta är ett vanligt
förekommande beslut hos andra föreningar under Umeå Studentkår.
Styrelsen godkände beslutet.

3.4.

Beslut om avstängda faddrar
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Styrelsen beslutade om att faddrar som blivit avstängda under tidigare insparkar inte får delta på
kommande inspark. Beslutet har tagits med åtanke att fadderuppdrag är ett förtroendeuppdrag och
styrelsen anser inte att de som brutit mot fadderkontraktet och blivit avstängda är lämpliga som
faddrar.
Styrelsen har även haft diskussioner med Umeå Studentkår där det framgick att detta är ett vanligt
förekommande beslut hos andra föreningar under Umeå Studentkår.
Styrelsen godkände beslutet.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

JF - åsikt

Det har kommit in en JF-åsikt om presentationerna på Instagram av den nya styrelsen gällande att
några av texterna inte är så proffsiga. Vissa formuleringar är inte så proffsiga som man bör kunna
förvänta sig av en styrelse då det är många som tar del av inläggen och följer JFs sociala medier och
ser inläggen, bland annat byråer och andra föreningar.
JF tackar för åsikten och hälsar att texterna som det berör har nu korrigerats och styrelsen ska tänka på
hur man formulerar sig och uppträda professionellt i framtiden.

4.2.

JF-åsikt

Styrelsen har fått in en JF-åsikt att nominera Simon Hallin till kårfullmäktige. Styrelsen tackar för
åsikten och anser att Simon är en bra representant för Juridiska föreningen och ska därmed nominera
honom.

5.

Informationspunkter
5.1.

Medlemsenkät

Styrelsen informerade om en uppföljning av enkäten som skickades ut förra veckan. Ekonomiansvarig
har sammanställt det som framkommit i enkätet. Vi ska göra vårt bästa för att bygga upp förtroendet
för våra medlemmar, styrelsen informerar vidare att vi kommer ta åt oss av alla svaren och försöka
göra det här kommande verksamhetsåret till det bästa möjliga för er medlemmar.

5.2.

Tårtlunch

Styrelsen informerar att vi bjuder på fika i JF-rummet på torsdag under lunchen. Välkomna!

5.3.

Lunchhäng med Red Bull

Marknadsansvarig informerar om att Red Bull kommer hit nu på onsdag 16/3 och bjuder på Red Bull
under lunchen. Det kommer också finnas möjlighet att vara med och tävla i att kasta pappersflygplan.
Den som kastar längst vinner ett flak med Red Bull!
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6.

Övriga frågor
6.1.

7.

Inga övriga frågor

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Filippa Strömbäck,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Klara Sjödin

Justerat, Ingvild Regius Nygaard
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