
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 19 Juli 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 Frånvarande

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 Tuva Orre och Albin Berg.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2022-06-19 godkändes.
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2. Rapporter

2.1. Generalerna
Generalerna informerade om att schemat för insparken i princip är klart. Generalerna informerade
vidare om att det är svårt att få tag på anställningslistor på grund av semestertider. Generalerna jobbar
på det och efter andra antagningsbeskedet kommer generalerna ringa till alla nya studenter för att
hälsa dem välkomna. Generalerna informerade också om att introduktionsvideon är klar och att
generalerna har haft möte med sittningsgruppen som meddelar att de kommit igång med sitt arbete.

2.2. Projektansvariga
Projektansvariga informerade om att de har börjat ta emot intresseanmälningar från utställare och att
arbetet inför Juristens dag går bra. Projektansvariga informerade vidare att de har kontakt med olika
föreläsare inför fördagen.

3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om kostnad för glassutdelning
Chefredaktör för de Facto vill ta beslut om en kostnad på 1292 kronor för glassutdelning som man
kunde vinna i samband med den nyaste upplagan av de Facto.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2. Beslut om kostnad för prisutdelning för rättegångstävling
Vice ordförande vill ta beslut om en kostnad på 1 500 kronor för prisutdelning för rättegångstävlingen
för vinnare ett.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.3. Beslut om kostnad för prisutdelning för rättegångstävling
Vice ordförande vill ta beslut om en kostnad på 1 500 kronor för prisutdelning för rättegångstävlingen
för vinnare två.
Styrelsen godkände kostnaden.

Information
4.1. Fadderutbildning

Ordförande informerade om att det kommer vara en fadderutbildning söndag 21 augusti via zoom.
Utbildningen är obligatorisk och utbildningen kommer hållas klockan 11.00.
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4. Övriga frågor

4.1. Inga övriga frågor.

5. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Filippa Strömbäck,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Tuva Orre Justerat, Albin Berg
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