Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 5 april 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 Lindholm och Ingvild Regius Nygaard.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2022-03-29 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig informerade om att generalerna inväntar ett sponsringssamarbete innan budgeten
kan fastställas och budgeten kommer därmed troligtvis kunna beslutas om nästa vecka.

2.2.

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig informerade om att hon varit på möte med institutionens utbildningsutskott
tillsammans med kursrepresentanter från studierådet. Protokoll från mötet kommer publiceras på JF:s
hemsida inom kort.

3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för västar

Marknadsansvarig vill ta beslut om en kostnad på 6190 kronor för västar som styrelsen kommer
representera JF med.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2.

Beslut om kostnad för de Facto

Chefredaktör vill ta beslut om en kostnad på 12 900 kronor för tryck av de Facto.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.3.

Beslut om kostnad för kick off

Ordförande vill ta beslut om en kostnad på 4800 kronor för intern kick off-middag för styrelsen.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.4.

Beslut om kostnad för semlor

Klubbmästare vill ta beslut om en kostnad på 875 kronor för semlorna som JF bjöd på under
fettisdagen.
Styrelsen godkände kostnaden.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

JF-åsikt

Styrelsen har fått in en JF-åsikt där en medlem säger att den tycker styrelsen har tagit superbra beslut
angående insparken och att styrelsen inte förtjänar den kritik som styrelsen fått. Medlemmen skriver
att styrelsen ska fortsätta att göra ett bra jobb och att det är många som är imponerade.
Styrelsen tackar för åsikten och är glada över att ni uppskattar vårt arbete.
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4.2.

JF-åsikt

Styrelsen har fått in en JF-åsikt där en medlem uttrycker att JF, trots påtryckningar från flera håll, står
fast vid beslutet att använda studenter från högre terminer som en syndabock för insparkens
tillkortakommanden utan att först och främst se till den främsta orsaken till problemet: generalerna.
Det är generalernas uppgift att skapa trygghet bland junisarna. Att exkludera ett relativt stort antal
studenter från att delta vid välkomnandet till programmet innebär att den kultur av terminsblandat
umgänge försvinner, vilken knappast kan ses som en vinst för oss alla. Ja, det har funnits individuella
situationer där junisar möjligen klagat på högre terminer men det är inte klarlagt om det är på grund
av att de tillhört högre terminer eller ifall det varit andra omständigheter. Det har inte framgått
någonstans att detta har utretts varken av generalerna eller den nu tillträdda styrelsen. Att då med
svepande ursäkter ta en så pass stark ställning mot äldre förfaddrar framstår därför som subjektiva
ställningstaganden där styrelsemedlemmar har en agenda. Detta underminerar styrelsens förtroende
bland ett stort antal medlemmar, vilket kommer istället möjligen att föras vidare på de framtida
junisarna när de möts av ett JF utan förtroende. JF borde istället för att leta syndabockar, börja i den
rätta änden genom att utreda och utkräva ansvar av de förra generalerna för problem som inte blivit
sedda.
Styrelsen tackar för åsikten och ber om ursäkt för det sena svaret. Styrelsen meddelar att
informationen har nått föregående generaler och att styrelsen för noggranna samtal med kommande
generaler om det ansvar det innebär att vara i den rollen. Styrelsen gör sitt bästa för att skapa en så
trygg inspark som möjligt och hoppas att nästa års inspark kommer bli så bra som möjligt.
I övrigt angående den här frågan hänvisar styrelsen till tidigare protokoll.

4.3.

JF-åsikt

Styrelsen har fått in en JF-åsikt där en medlem undrar när det händer något med JF nästa gång
förutom JF-sport? Exempelvis sittningar.
Styrelsen tackar för åsikten och meddelar att den inte kommer bli någon EPP i april då det inte passar
bra med påsk då många är hemma. Valborg kommer anordnas på Rex och Jubileumsittningen kommer
vara 14 maj. Vinge kommer även hålla ett lunchevent den 27 april. Håll koll på JF:s sociala medier för
mer information.

5.

Informationspunkter
5.1.

Marknadsutskott tillsatt

Marknadsansvarig informerar att marknadsutskottet nu är tillsatt. De som kommer sitta i utskottet är
Bea Wittfeldt och Emilia Eker som går T4.

5.2.

Vinge event

Marknadsansvarig informerar att Vinge kommer hålla ett lunchevent den 27 april mellan kl. 11-13 där
man måste anmäla sig om man vill ha en plats. Anmälan öppnar nu på onsdag 6/4 och är öppen t.o.m
19/4. Eventet består av en föreläsning och efterföljs av en lunch tillsammans från Kulturbageriet.

5.3.

Valborg på rex
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Klubbmästaren informerar att hon har varit på möte med Rex inför valborg. Planen är att kunna fira
valborg på Rex under dagen mellan kl 13-17 och sen kommer firandet fortsätta på Rex nattklubb, de
som har köpt biljetter har företräde till nattklubben. Man köper biljetter via Keyflow och
biljettförsäljningen kommer öppna imorgon onsdag 6/4. Mer information kommer att komma löpande
på JF:s sociala kanaler.

5.4.

Sportmästarens enkät

Sportmästaren informerar att det ligger ute en enkät på JF:s facebook där alla medlemmar gärna får gå
in och svara på vad man vill se mer av i JF-sport.

5.5.

Broschyr

Styrelsen informerar att styrelsen har påbörjat ett arbete att ta fram en broschyr till JF.

6.

Övriga frågor
6.1.

7.

Inga övriga frågor

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Filippa Strömbäck,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Ingvild Regius Nygaard

Justerat, Alice Lindholm
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