Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 6 September 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 2022-08-30 godkändes.

2.

Rapporter
2.1.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig informerade om vikten av att behålla kvitton när man använder JF-kortet eftersom
man inte kan se det på kontoutdraget.
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2.2.

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig informerade om att utbildningsansvarig och vice utbildningsansvarig hade
basgruppsföreläsning för T1:orna i torsdags, med hjälp av Hanna från Studierådet. Tre nya
representanter från T1 ville vara med i Studierådet. Studierådet hade sitt första möte tillsammans igår.
Det har även publicerats ett inlägg i facebookgruppen om vilka som är representanter från varje
termin, samt ett uppmaning för T7 och T9 att höra av sig om man är intresserad då de platserna är
tomma. Utbildningsansvarig ska även ha första mötet för terminen med studierektor nu i eftermiddag.

3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för Visma

Ekonomiansvarig vill ta beslut om en kostnad på 1 789 kr för Visma som är vårt bokföringsprogram.

3.2.

Beslut om kostnad för swishavgift

Ekonomiansvarig vill ta beslut om en kostnad på 640 kronor för kostnaden för swishavgift.

3.3.

Beslut om kostnad för brunch under inspark

Ekonomiansvarig vill ta beslut om en kostnad på 608,36 kr för kostnader för brunch under insparken.

3.4.

Beslut om kostnad för brunch under inspark

Ekonomiansvarig vill ta beslut om en kostnad på 1 054,90 kr för kostnader för brunch under
insparken.

3.5.

Beslut om kostnad för brunch under inspark

Ekonomiansvarig vill ta beslut om en kostnad på 893,10 kr för kostnader för brunch under insparken.

3.6.

Beslut om kostnad för boende Stockholmsresan

Marknadsansvarig vill ta beslut om en kostnad på 1 000 kronor för ombokning av boende i
Stockholm. Detta överstiger budgetposten men är det bästa alternativet för att få ihop
rumsindelningen.

3.7.

Beslut om kostnad för privata utlägg

Ordförande vill ta beslut om en kostnad på 4 309 kronor för hamburgergrillning.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

JF-åsikt

Styrelsen har fått in en JF-åsikt där en medlem tycker det vore roligt om JF kunde anordna en temafest
för hela programmet, till exempel Oktoberfest.
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Styrelsen tackar för åsikten och klubbmästare informerar att det planeras att hållas event för hela
programmet inom en snar framtid. Håll utkik på JF:s sociala kanaler för mer information.

4.2.

JF-åsikt

Styrelsen har fått in en JF-åsikt där en medlem önskar ett uppslag i De facto om utbytesmöjligheter
samt information om praktik och praktikplatser som man har möjlighet att göra under de valbara
kurserna på programmet.
Styrelsen tackar för åsikten och chefredaktör informerar att det redan finns ett uppslag om detta i det
senaste numret av de Facto (sommar). Det finns exemplar i JF-rummet som man kan läsa och annars
kan man gå in på JF:s hemsida och läsa den i digital form.

4.3.

Införa godkännande för SESUS vid nyregistreringar

Styrelsen diskuterade huruvida det ska införas ett godkännande att använda medlemmarnas uppgifter
för ansökan av bidrag från SESUS i föreningavtalet mellan medlemmar och föreningen.

5.

Informationspunkter
5.1.

JR-möte

Vice utbildningsansvarig informerar att det första JR-mötet för terminen äger rum nu på torsdag 8/9 kl
12.15 i sal S506. Alla intresserade är välkomna, både tidigare och nya rådgivare! Ingen föranmälan
krävs. Kaffe och fika finns som vanligt!

5.2.

Återbetalning faddersittning

Ekonomiansvarig informerar att alla faddrar som var på faddersittningen men inte insparkens första
sittning har fått en återbetalning på grund av att Rouge hade informerat om ett för högt pris. Faddrarna
som var på den första insparks sittningen fick reducerat pris på den biljetten.

6.

Övriga frågor
6.1.

7.

Inga övriga frågor

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Filippa Strömbäck,
Informationsansvarig och protokollförare
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___________________________

___________________________

Justerat, Alice Lindholm

Justerat, Ingvild Regius Nygaard
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