Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 24 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 Johansson och Maja Lidgren.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2022-05-17 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Juristens dag

Projektansvariga informerade om att de har börjat ta kontakt med eventuella föreläsare till fördagen på
Juristens dag 2022 och att de har bestämt tema.

2.2.

Generalerna

Generalerna informerade om att de har spelat in videos till insparken 2022 och att general-jackorna
och junis-tröjorna är färdiga. Generalerna informerar vidare om att arbetet inför insparken flyter på
bra.

2.3.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig informerade de närvarande på mötet om hur man gör privata utlägg och hur man
gör när man använder sig av JF-kortet.

3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för Jubileumssittningen på P5

Klubbmästare vill ta beslut om en kostnad på 59 393 kronor för Jubileumssittningen på P5, kostnaden
inkluderar hyra av lokal, mat och dryck.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2.

Beslut om kostnad för ryggsäckar

Marknadsansvarig vill ta beslut om en kostnad på 60 000 kronor för nya ryggsäckar inför kommande
läsår.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.3.

Beslut om kostnad för lunch kulturbageriet

Marknadsansvarig vill ta beslut om en kostnad på 5 521 kronor för lunch från kulturbageriet som
ekonomiansvarig senare fakturerar till Vinge.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.4.

Beslut om kostnad för mat gästföreläsning

Vice ordförande vill ta beslut om en kostnad på 3 646 kronor för mat under gästföreläsningen.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.5.

Dryck till Vinges event

Marknadsansvarig vill ta beslut om en kostnad på 211,55 kr för dryck till Vinges event som
ekonomiansvarig senare fakturerar till Vinge.
Styrelsen godkände kostnaden.
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4.

Informationspunkter
4.1.

Stockholmsresan

Marknadsansvarig informerar om att alla som har anmält sig till Stockholmsresan har blivit
informerade via mejl om de har fått en plats eller ej.

4.2.

Inget JR-möte

Vice utbildningsansvarig informerar om att det inte kommer hållas något JR-möte på torsdag 26/5 och
torsdag 2/6 på grund av litet intresse till följd av tentaperiod och uppsatsinlämning.

4.3.

JF-rummet

Styrelsen informerar om att JF-rummet inte kommer hållas öppet under sommaren, sista dagen som
JF-rummet har öppet är onsdag 1/6. Styrelsen återkommer om när JF-rummet öppnar upp igen.

4.4.

Möten under sommaren

Ordförande informerar om att styrelsen inte kommer hålla möten veckovis under sommaren. Möten
kommer att hållas när verksamheten kräver det och medlemmarna kommer bli informerade om när
möten kommer hållas för att kunna vara med via zoom-länken som finns på hemsidan.

4.5.

Enkäten “synpunkter på utbildningen”

Utbildningsansvarig informerar om att enkäten om synpunkter på utbildningen ligger ute i
Facebookgruppen Juristprogrammet Umeå och uppmanar alla som har några anonyma åsikter att
svara på enkäten. Institutionen kommer ta del av svaren för att utveckla utbildningen.
Utbildningsansvarig och styrelsen tackar för alla svar som hittills kommit in.

4.6.

de Facto

Chefredaktör informerar om att tidningens nästa nummer kommer att publiceras på hemsidan under
veckan. Den fysiska versionen kommer skickas på tryck under veckan och nå medlemmarnas
brevlådor under nästa vecka.

5.

Övriga frågor
5.1.

6.

Inga övriga frågor.

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Filippa Strömbäck,
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Informationsansvarig och protokollförare

___________________________
Justerat, Maja Lidgren
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