
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 13 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 Frånvarande

Chefredaktör för de Facto Albin Berg Närvarande

1.2. Val av justerare
Till justerare valdes Fanny Sandberg och Klara Sjödin.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2022-09-06 godkändes.
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2. Rapporter

2.1. Juristens dag
Projektansvariga informerade om att ansökningarna till Juristens dag nu har stängt. Projektansvariga
kommer att kontakta de som har ansökt och kalla alla på intervju.

3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om kostnad för spelkväll på Oleary´s
Ekonomiansvarig vill ta beslut om en kostnad på 18 700 kronor för spelkväll på Oleary´s under
insparken.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2. Beslut om tillsättning av examensutskott
Informationsansvarig vill ta beslut om att tillsätta Mirjam Karlsson till examensutskottet.
Styrelsen godkände beslutet.

3.3. Beslut om avstängning av fadder under insparken
Styrelsen har tagit ett beslut om att stänga av en fadder från årets inspark på grund av kontraktsbrott.

4. Diskussionspunkter

4.1. JF-åsikt
Styrelsen har fått in en JF-åsikt där en medlem tycker att årets inspark ska avbrytas omedelbart på
grund av att drottning Elizabeth II av Storbritannien har gått bort.

Styrelsen tackar för åsikten och meddelar att insparken kommer fortgå som vanligt men att det är
sorgligt det som har inträffat i Storbritannien. Styrelsen vill också poängtera att JF-åsikt är till för att
framföra seriösa åsikter som rör vår verksamhet.

5. Informationspunkter

5.1. Biljettförsäljning finsittning
Ordförande informerar om att biljettförsäljningen inför finsittningen 2022 kommer äga rum den 15/9
utanför JF-rummet klockan 12-13. Biljettförsäljningen är endast till för årets stjärnor då de har
företräde till biljetterna. Biljetterna kommer kosta 479 kronor med alkohol och 399 kronor utan
alkohol. Se våra sociala medier för vidare info.
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6. Övriga frågor

6.1. Inga övriga frågor

7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Filippa Strömbäck,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Fanny Sandberg Justerat, Klara Sjödin
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