
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 20 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 Frånvarande

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 2022-09-13 godkändes.
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2. Rapporter

2.1. Juristens dag
Projektansvariga informerade om att arbetsgrupperna har tillsatts och att första uppstartsmötet har
hållits. Vilka som tillsatts kommer läggas ut på instagram under veckan. Vidare så öppnar ansökan till
företagsvärd onsdagen den 21/9.

2.2. Generalerna
Generalerna tackade för en fin inspark och uppskattar alla faddrars stora engagemang och stjärnornas
strålande insatser!

2.3. Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig informerade om att bokslutet inför sektionens årsstämma har påbörjats och att ett
möte med revisorn är inplanerat.

3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om avstängning fadder

Styrelsen har tagit ett beslut att stänga av en fadder från insparken 2022 på grund av kontraktsbrott.

4. Informationspunkter

4.1. Sektionens årsstämma
Ordförande informerar att sektionens årsstämma äger rum 11 oktober klockan 18 i Lindellhallen 1.
Dagordning och officiell kallelse kommer läggas ut på JF-hemsidan. Alla som vill är välkomna att
delta och vi ser gärna att så många som möjligt dyker upp!

4.2. Åre-resan
Klubbmästare informerar att den årliga Åre-resan är bokad och äger rum den 22-26 Januari. Eftersom
resan inte har blivit av på några år på grund av covid-19 kommer högre terminer ha företräde till
biljetterna då lägre terminer förmodligen kommer ha fler chanser kommande år att få åka på skidresa.
Anmälan öppnar inom kort och mer info kring det kommer läggas ut på våra sociala medier.

4.3. Årets stjärna/fadder
Klubbmästare informerar om att idag (20/9) kommer omröstningen för årets stjärna och årets fadder
läggas ut på sociala medier. Röstningen är öppen till kl 12 onsdagen 28/9.
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4.4. Stockholmsresan
Marknadsansvarig informerade om att den årliga Stockholmsresan hålls nästa vecka och att hon ser
fram emot att äntligen få genomföra den populära resan!

5. Övriga frågor

5.1. Inga övriga frågor

6. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Fanny Sandberg,
Vice utbildningsansvarig

___________________________ ___________________________
Justerat, Tuva Orre Justerat, Albin Berg
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