
Juridiska föreningens styrelsemöte
Onsdag den 2 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 Alice Johansson och Maja Lidgren.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2022-02-22 godkändes.

2. Rapporter

2.1. Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade om att de haft ett styrelsemöte med JURO och att de ska revidera
stadgarna inom JURO.
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3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om kostnad för de Facto
Chefredaktör för de Facto ville ta ett beslut om en kostnad på 600 kronor för byte av ansvarig utgivare
för de Facto.
Styrelsen godkände kostnaden

3.2. Belut om kostnad för landstingshallen
Sportmästare ville ta beslut om en kostnad på 2 640 kronor för att hyra landstingshallen under
vårterminen 2022.
Styrelsen godkände kostnaden.

4. Diskussionspunkter

4.1. Fotbollsturnering
Sportmästare har haft möte med de andra JF-föreningarna angående en gemensam fotbollsturnering.
Alla föreningar var närvarande förutom Stockholm och Lund. Uppsala var drivande och vill att vi ska
ha en fotbollsturnering i Uppsala och att det ska bli en återkommande turnering där man turas om att
ha den i olika städer. Föreningarna preliminärbokade den 17 september för att kunna genomföra den
utomhus.

Styrelsen diskuterade detta och tyckte att det skulle vara en rolig idé men måste undersöka saken
närmare och kolla hur mycket det kommer att kosta, hur mycket sponsorer man skulle få in, och hur
många som är intresserade, både vad gäller  medlemmar och föreningar.

4.2. Inköp till JF
Styrelsen diskuterade frågan om vad som behöver köpas in till JF. Styrelsen kom fram till att göra en
inventering om vad som behöver köpas in under veckan.

4.3. Påskveckan
Styrelsen diskuterade huruvida JF-rummet kommer hålla öppet under påsk eftersom många kommer
att vara bortresta då. Styrelsen kom fram till att JF-rummet kommer hållas stängt f.o.m skärtorsdag
14/4 och öppnar upp igen tisdag 19/4.

4.4. JF-åsikt
Styrelsen har fått in en JF-åsikt om att en medlem vill att styrelsen köper in saft alternativt sodastream
som alternativ till de som inte gillar kaffe.

Styrelsen tackar för åsikten och meddelar att sodastream inte är aktuellt att köpa in på grund av
kostnaden. Saft kan vi däremot lösa och det kommer inhandlas inom en snar framtid.
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5. Informationspunkter

5.1. Uwc
Sportmästaren informerar om att planeringen inför UWC fortgår och tanken är att det kommer finnas
möjlighet att komma och träna inför den. Sportmästaren informerar att lagledare håller på att utses.

5.2. EPP med beerpong
Det kommer vara en stor beerpong-turnering på Rouge senare under våren. Därför informerar
klubbmästare att vi kommer hålla en EPP med en intern beerpong-turnering på Rouge fredag den 18/3
där det vinnande laget kommer att få vara med på den stora beerpong-turneringen. Till EPP:n kan max
12 lag med max fyra personer/lag anmälas och det är först till kvarn att anmäla sig. Anmälan kommer
öppna måndag 7/3 kl 12 och kommer vara öppen till söndag den 13/3 kl 12.

5.3. Återinspark
Klubbmästare informerar att återinsparken är bokad lördag 19 mars. Det kommer vara en sittning på
Rouge planerad av insparksgruppen tigrarna.

5.4. Jubileumssittning
Klubbmästare informerar att jubileumssittningen är bokad 14 maj på P5, eftersläpp kommer att vara
på Rouge.

5.5. Eventutskott
Styrelsen informerar om att ansökan till utskottet kommer öppna måndag 7/3 t.o.m söndag 13/3. Tre
stycken behövs till eventutskottet.

5.6. JR-utskott
Styrelsen informerar om att ansökan till utskottet kommer öppna måndag 7/3 t.o.m söndag 13/3. JR
behöver två stycken.

5.7. Marknadsutskott
Styrelsen informerar om att ansökan till utskottet kommer öppna måndag 7/3 t.o.m söndag 13/3.
Marknadsutskottet kommer att behöva två stycken.

5.8. Studierådet
Styrelsen informerar om att ansökan till utskottet kommer öppna måndag 7/3 t.o.m söndag 13/3.
Studierådet kommer att behöva en-två personer från termin 4 och två personer från termin 6 och 8.

6. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Filippa Strömbäck,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Alice Johansson Justerat, Maja Lidgren
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