
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 10 januari 2023

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 Johansson och Maja Lidgren.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2022-12-13 godkändes.

2. Rapporter

2.1. Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig informerade om att hon har återbetalat samtliga för subventioneringen för
Åre-resan. Vidare informerar ekonomiansvarig att hon påbörjar bokslutet nästa vecka.
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3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om kostnad för rättshandbok
Utbildningsansvarig vill ta beslut om en kostnad på 1 010 kronor för ersättning till Mattias Hjertstedt
för rättshandböckerna.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2. Beslut om kostnad för mellis till JF-sport
Sportmästare vill ta beslut om en kostnad på 1 297,15 kr för mellis till JF-sport.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.3. Beslut om kostnad för hyra lokaler JD
Projektansvariga vill ta beslut om en kostnad på 23 665 kronor för lokalhyror för Juristens dag.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.4. Beslut om kostnad för mat JD
Projektansvariga vill ta beslut om en kostnad på 17 471,40 kronor för mat till fördagen under JD.
Styrelsen godkände kostnaden.

4. Diskussionspunkter

4.1. JF- åsikt
Styrelsen har fått in en JF-åsikt där en medlem undrar varför vi valde att ha kryssningen mitt i veckan
och inte på en helg när det innebär att alla inte kommer kunna vara med?

Styrelsen tackar för åsikten och meddelar att det inte finns någon helgkryssning och
studentkryssningar genomförs tisdagar och onsdagar. Vi har tittat på olika möjligheter och datumet vi
valde var det datumet där flest studenter kunde utifrån scheman.

5. Informationspunkter

5.1. Inget styrelsemöte 24/1
Ordförande informerar att styrelsemötet tisdag 24/1 är inställt på grund av att de flesta från styrelsen
är i Åre med Juridiska föreningen vilket innebär att vi inte blir beslutsföra.

5.2. Föreläsning med riksåklagaren
Ordförande informerar att riksåklagare Petra Lundh kommer och gästföreläser fredag den 20 januari
klockan 12-15 - 14.00 i HUM. D.230. Styrelsen bjuder på lunch till de 50 första som kommer.
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5.3. Kryssning med JF
Styrelsen informerar att JF kommer hålla i en kryssning till Wasa den 7/2 klockan 16.45 - 00.45. Det
kommer att ordnas med busstransfer till och från färjeterminalen. Vi återkommer med mer
information och med bekräftelse om man har fått plats på kryssningen. Anmälan har lagts ut på
instagram och i Facebook-eventet.

6. Övriga frågor

6.1. Inga övriga frågor

7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Filippa Strömbäck,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Maja Lidgren Justerat, Alice Johansson

Mail Hemsida
info@jf-umea.se www.jf-umea.se


