
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 22 november 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 via zoom

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 Johansson och Maja Lidgren.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2022-11-15 godkändes.
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2. Rapporter

2.1. Juristens dag
Projektansvariga påminner om att EPP kommer hållas nu på fredag (25 november) på Rouge från
klockan 15-18, det kommer bjudas på snacks och man kommer kunna vinna fina priser.
Projektansvariga kommer även att stå i hörsalsrundan imorgon onsdag för att dela ut JD-merch och
bjuda på fika.

2.2. Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig informerade om att budgeten för 2023 är påbörjad. Ekonomiansvarig kommer ha
möte med revisor inom kort. Målsättningen är att det kommer införas en rambudget för
verksamhetsåret 2023.

2.3. Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade om att hon och vice utbildningsansvarig har varit på JURO:s
årsmöte i Göteborg. På mötet röstades bland annat nya presidiet in och för nästa verksamhetsår
kommer Fanny Sandberg från Umeå vara ordförande och Wilma Granbom från Karlstad vara vice
ordförande.

Utbildningsansvarig informerade också att hon haft möte med studierektor och lyfte att studenterna
vill rikta kritik till att betygen från tentan läggs ut i procentfördelning i anslag på Canvas. Studierektor
meddelade att hon kommer lyfta detta för att det inte ska hända igen. Studierektor informerade att de
håller på att utforma en gemensam Canvas-sida för hela programmet.

3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om kostnad för internt fika för tillträdande styrelse

Vice ordförande vill ta beslut om en kostnad på 710,83 kronor för internt fika för att fira den
tillträdande styrelsen.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2. Beslut om kostnad för katalog JD
Projektansvariga vill ta beslut om en kostnad på 9 196 kronor för tryckkostnader JD-katalog.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.3. Beslut om subventioneringar examen
Informationsansvarig vill ta beslut om subventioneringar till examensbanketten. Subventioneringar
ska gälla medlemmar i JF, barn under 12 år, informationsansvarig, tillträdande informationsansvarig,
examensutskott, ordförande för JF, prefekt Ulf Vannebäck, inspektor Jan Leidö och studenternas valda
lärare Therese Enarsson.
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Styrelsen godkände subventioneringen.

3.4. Beslut om kostnad för pynt EPP och pynt bankett JD
Projektansvariga vill ta beslut om en kostnad på 1967 kronor för pynt till EPP och bankett JD.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.5. Beslut om kostnad för gåva till gästföreläsare
Projektansvariga vill ta beslut om en kostnad på 816 kronor för gåva till gästföreläsare till JD.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.6. Beslut om kostnad för gåva till gästföreläsare
Projektansvariga vill ta beslut om en kostnad på 760 kronor för gåva till gästföreläsare för JD.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.7. Beslut om kostnad för fika till EPP JD
Projektansvariga vill ta beslut om en kostnad på 2134 kronor för fika JD.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.8. Beslut om kostnad för externt fika

Vice ordförande vill ta beslut om en kostnad på 4 133,43 kronor för externt fika från snabbgross.
Styrelsen godkände kostnaden.

4. Informationspunkter

4.1. Julstängt i JF-rummet
Styrelsen informerar att JF-rummet kommer hålla julstängt från och med 19/12 till och med 8/1.

4.2. EPP 9/12
Klubbmästare informerar att det kommer anordnas en EPP den 9/12 klockan 15-18 på Rouge. Mer
information kommer på JF:s sociala kanaler.

4.3. Juristens dag
Ordförande vill påminna om att Juristens dag är nästa vecka. Styrelsen uppmuntrar alla att komma på
fördagen (onsdag 30/11) där det bjuds på frukost och intressanta föreläsningar. Mässdagen är på
torsdagen den 1/12 och där får man möjlighet att prata med framtida arbetsgivare. Nu kan man även
anmäla sig till bankettens eftersläpp på fabriken torsdag 1/12, se mer information om anmälan i
evenemanget på Facebook.
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5. Övriga frågor

5.1. Inga övriga frågor

6. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Filippa Strömbäck,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Maja Lidgren Justerat, Alice Johansson
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