Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 3 maj 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 2022-04-26 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Generalerna

Generalerna informerade om budgeten för insparken 2022. Det är kostnader för totalt 186 999 kr och
intäkter för totalt 186 999 kr. Budgeten går därmed plus minus noll. Av kostnaderna avser JF:s
budgetpost 164 850 kr och för intäkterna avser JF:s budgetpost 150 000 kr. De delar som inte täcks av
JF:s budget är sponsorer.
Generalerna informerade vidare att de har haft fotografering och skickat in jackorna och tröjorna på
tryck.

2.2.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig informerade om att en resultat- och balansräkning är gjord.

2.3.

Utbildningsansvarig

Vice utbildningsansvarig informerade om att första mötet med JR har hållits och mötet gick bra. Vice
utbildningsansvarig informerade vidare att det kommer fortsätta hållas möten på torsdagar kl. 12:15 i
S506. Om man missade första mötet går det lika bra att ansluta på något av de senare!

3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för externt fika

Klubbmästare vill ta beslut om en kostnad på 3207,85 kronor för externt fika från Snabbgross.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2.

Beslut om kostnader för lokalvårdskostnader

Ekonomiansvarig vill ta beslut om en kostnad på 3940 kronor för lokalvårdskostnader i JF-rummet
under första kvartalet.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.3.

Beslut om kostnad för eldragning i universum JD 2021

Ekonomiansvarig vill ta beslut om en kostnad på 5105 kronor för eldragning i Universum 2021.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.4.

Beslut för fastställande av budget för insparken 2022

Ekonomiansvarig vill ta beslut om att fastställa budgeten för insparken 2022 som följer av driven.
Styrelsen fastställde budgeten för insparken 2022 som följer av driven.
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3.5.

Beslut om kostnad för dryck till gästföreläsning

Vice ordförande vill ta beslut om en kostnad på 826 kronor för dryck till gästföreläsningen den 12 maj
med Anders Bek.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.6.

Beslut om kostnad för tyg till insparksflaggor

General Klara Brändström vill ta beslut om en kostnad på 522 kr för tyg till insparksflaggor.
Styrelsen godkände kostnaden.

4.

Informationspunkter
4.1.

EPP

Klubbmästaren informerar att det kommer hållas en EPP på Rouge fredag den 20/5 klockan 15.00.
Mer information kommer att komma på JF:s sociala medier.

4.2.

Deloitte event

Marknadsansvarig informerar att anmälan till kvällseventet på Orangeriet med Deloitte nu är öppen
och sista anmälningsdag är måndag 9 maj. Länken till anmälan finns på JF:s instagram. För mer
information, se vårt facebookevenemang.

5.

Övriga frågor
5.1.

6.

Inga övriga frågor

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Filippa Strömbäck,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Alice Lindholm

Justerat, Ingvild Regius Nygaard
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