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Datwn: 9 september 2022 
Plats: JF-kontoret 
Tid: 08.05 

Närvarande: Nilufer Nouri, Anton Holm, Katarina Filipovska, Mehdi Moharned, David 
Sellberg, Hanie Seraj, Moa Werner, Emelie Jakobsson, Elsa Lundblad, Johan Adestam. 

1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

2. Val av justerare 
Styrelsen väljer Moa Werner till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 
Styrelsen fastställer dagordningen. 

4. Föregående protokoll 
Ordförande går igenom föregående protokoll. 

5. Inspektor 

Inspektor presenterar sig själv för styrelsen. 

6. Sekreterare 
i. Posten 

Sekreterare tmo . -~ rmerar om uthämtad post. 

ii. 
Övrie;t r · drutinen och går igenom denna med styrelsen. Sekreterare har uppdaterats a 

7. Marknadsföringsansvarig 
. o·· vriet I. -

8. Studiesocialt ansvarie; 
Möte Sobra .. -
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Stndiesocialt ansvarig im 

c .. kl 
ormerar styrelsen · 

1or arat att de ställer · . . . om mötet med Sobra. Sobra har 

sig pos1t1va till ett samarbete med JF. 
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Studiesocialt ansvari imi 

S UP-sittni g ormerar styrelsen om att ett datum för 

. ngen och pubrundan med MFÖ är bokat. 

Studiesocialt ansvari • · .. . 

nystudentema. g gar igenom upplagget mför välkomstsittningen för 

9. Aktivitetsansvarie 

i. Övriet 

Aktivitetsansvarig h b .. · k , . . 
ar orJat olla pa aktiviteter som kan anordnas i 

september-oktober. 

10. Ekonomiansvarie 

i. Utlägg iuristmässan 

Juristmässan har kontaktat ekonomiansvarig med förfrågan om föreningen kan 

göra ett t1 .. • 2 489 kr · 
u agg pa mkl. moms. Utlägget avser ett par Airpods som ska 

tävlas ut under en förkväll. En byrå som sponsrar Juristmässan kommer sedan . 

betala föreningen för produkten. 

Styrelsen beslutar genom acklamation att lägga 2 489 kr inkl. moms på att 

köpa in ett par Airpods. 

ii. Övrigt 

11. Näringslivsansvarig 

i. Övrigt 

Näringslivsansvarig informerar styrelsen att han är bortrest under en vecka i 

oktober. Näringslivsansvarig informerar även om planering av kommande 

event i oktober. 

12. Utbildningsansvariga 

i. Övrigt 

13. Ordförande och vice ordförande 

1. Messengerchatt 
Styrelsen diskuterar förhållningsregler kring styrelsens messengerchatt. 

ii. GDPR 
Styrelsen har tätt frågor om utformningen av föreningens . . 

'ftspoli·cy Vice ordförande har varit i kontakt med mspektor I syfte 

personuppgi • 
.. • 

att se över behovet att revidera policyn. Det finns skäl att kolla narrnare pa hur 
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samtycke inhämtas i samband med Juristmässans informationsinsamling. Vice 

ordförande ska uppdatera rutinen för insamlande av personuppgifter. 

iii, Konflikthan teringsplan 

Ordförande går igenom konflikthanteringsplanen. 

iv. ,Övrigt 

Ö}'.rigt 
Styrelsen ser över schemat för kommande styrelsemöten. Styrelsemöten planeras att i 

huvudsak hållas på tisdagmorgonar. 

Studiesocialt ansvarig informerar styrelsen om en kommande JF-pub. 

Styrelsen diskuterar förslag på hur föreningens medlemmar ska informeras om att 

utskottsansökan snart öppnar . 

. Kommande sammanträde 
Kommande sammanträde planeras till den 13 september kl 08.00 . 

.. Mötet avslutas 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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