
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 10 oktober 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 Fanny Sandberg och Klara Sjödin.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2022-10-04 godkändes.
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2. Rapporter

2.1. Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig informerade om att arvode till gästföreläsare som inte har F-skattsedel kommer
faktureras från kårsektionen då vi måste betala skatt och sociala avgifter.

2.2. Utbildningsansvariga
Utbildningsansvarig informerar om att hon haft möte med Studierådet igår där det diskuterades lite
mer kring blädderexemplaren till tentan, bl.a. lyftes önskan om att t.ex. avtal som är bifogade i
tentafrågor också finns utskrivna i fysisk form. Utbildningsansvarig ska ha möte med studierektorn på
onsdag.

Idag får vi även leverans  av Juristens lilla rättshandbok. Den kommer finnas tillgänglig att köpa i JF
rummet framöver under lunch.

3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om kostnad för tåg - representationsresa
Ordförande vill ta beslut om en kostnad på 1 431 kronor för tågresa för representation i Uppsala.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2. Beslut om kostnad för Åreresan
Klubbmästaren vill ta beslut om en kostnad på 133 920 kronor för Åreresan.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.3. Beslut om kostnad för kickoff Juristens dag
Projektansvariga vill ta beslut om en kostnad på 6 626 kronor för kickoff för Juristens dag på
Megazone.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.4. Beslut om kostnad för presentkort till generalerna
Ordförande vill ta beslut om en kostnad på 2 500 kronor för presentkort som engagemangsgåva till
generalerna för deras arbete under insparken.
Styrelsen godkände kostnaden.

4. Informationspunkter

4.1. Tentafest T5
Klubbmästare informerar att tentafest för T5 äger rum 21/10 på Rouge klockan 21.00. Alla terminer är
välkomna!
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4.2. Tentafest T1
Klubbmästare informerar att tentafest för T1 äger rum 28/10 på Rouge med halloween-tema klockan
21.00. Alla terminer är välkomna!

4.3. JF-rummet stängt fredag 21/10
Ordförande informerar att JF-rummet håller stängt fredag 21/10 på grund av tentamen för samtliga i
styrelsen.

4.4. Ansökan till styrelsen öppnad
Ordförande informerar att ansökan till styrelsen nu är öppet fram till och med 21/10. Alla sökande
kallas på intervju. Vi uppmanar alla som är sugna att söka och har man frågor eller funderingar om
någon post går det självklart bra att kontakta oss i styrelsen. Ni hittar oss i JF-rummet, via mejl eller
via JF:s instagram.

4.5. Efterfest på Cinco efter volleybollturneringen
Klubbmästare informerar att det kommer hållas en efterfest på Cinco efter volleybollturneringen den
12/11.

5. Övriga frågor

5.1. Inga övriga frågor

6. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Filippa Strömbäck,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Klara Sjödin Justerat, Fanny Sandberg
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