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Styrelsemöte

Protokoll 230120

o

GEN VIO

Datum: 20 januan

Plats: JF-kontoret

Tid: 09.30

O Närvarande: Nilufer Nouri, Anton Holm, Katarina Filipovska, Mehdi Mohamed, David

Sellberg, Hanie Seraj, Moa Wemer, Emelie Jakobsson, Elsa Lundblad, Alexander Stjemlycke

Rickmer

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. av justerare

Styrelsen väljer Hanie Seraj till justerare,

3. Fastställande ay dagordningen

Styrelsen fastställer dagordningen.

4. Föregående protokoll

Ordförande går igenom föregående protokoll.

5. Sekreterare,

i. Posten
Punkt 5.i föredras efter punkt 10.i.

Sekreterare informerar om uthämtad post.

ii. v

Studentlitteratur har meddelat att de är intresserade av att ingå avtal med

föreningen angående inköp av lagböcker till lagboksförsäljningen under

hösttermmen 2023.

6. Marknadsföringsansyarig

i. Inför



Marknadsföringsansvarig går igenom schemat inför valmötet. Styrelsen

uppmanas atl skicka in en beskrivning av sin styrelsepost senast den 6e

februan och en kort video om sin styrelsepost senast den 13e februari,

ii. ri

7. SOJdiesociaIt ansvarig
i. Inbjudningar-halen

Studiesocialt ansvarig informerar styrelsen om att de fysiska

inbjudningskorten till balen snart ska skickas ut. Studiesocialt ansvarig frågar

hur styrelsen ställer sig till att skicka en fysisk inbjudan till en lärare vid

Juridicum som också är föreningens revisor. Styrelsen ställer sig positiv till att

skicka en inbjudan till föreningens revisor.

Styrelsen år överens om att även skicka inbjudan till institutionen. Styrelsen

diskuterar huruvida representanter från institutionen ska få gå på balen till ett

medlemspris eller ej. I diskussionen uppmärksammas det att institutionen fick
gå på balen till ett medlemspris föregående år och att det är i linje med

föreningsmålen.

Styrelsen beslutar genom acklamation att representanter och deras respektive
från institutionen får betala medlemspris för sina balbiljetter.

Förfördrink

Studiesocialt ansvarig föreslår att hålla förfördrinken på slottet. Styrelsen
ställer sig positiv till förslaget.

8. Aktivitetsansvarig

9. Ekonomiansyaög
i. Övrigt

IO. Näringslivsansvarig

i. Event med Sobra
Punkt J O.i föredras efter punkt 4.

Vid ett tidigare möte har styrelsen diskuterat ett näringslivsrelaterat

evenemang som kommer arrangeras tillsammans med Sobra. Under

evenemanget kommer fackförbundet Akavia delta. Näringslivsansvarig har
blivit informerad om att Sobra far betalt av Akavia för att de tillåts presentera
sig SJälva under evenemanget. Styrelsen diskuterar huruvida Akavia ska



tillåtas presentera sig själva under evenemanget eller ej, Styrelsen år övereng

om alt Sobras önskemål inte medför några större olägenheter för föreningen

och att Akavia dårfÖr bör få presentera sig under evenemanget.

Styrelsen beslutar genom acklamation att tillåta Akavia presentera sig själva

under näringslivseventet.

övrigt

Il. Utbildningsansvariga
i. vri

Vice ordförande ansluter.

Det uppmärksammas att medlemmar förvarar sina matlådor i kylskåpet på

JF-kontoret. Styrelsen har vid tidigare tillfällen kommit fram till att enbart

styrelseledamöter får förvara sina matlådor på kontoret av både praktiska och

principiella skäl. Majoriteten av styrelsen är av uppfattnmgen att denna regel

bör fortsätta gälla.

12. Ordförande och vice ordförande

i. Övrigt
Vice ordförande informerar styrelsen om att valmötet planeras hållas den 24

april.

13. ÖY.cigt

Aktivitetsansvarig uppmärksammar den kommande badmintontumeringen med &fFÖ.

Näringslivsansvarig avviker.

14. Kommande sammanträde

Kommande sammanträde planeras till den 25 januan

15. Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Sekreterare

Katarina Filipovska

Justerare

Nilufer Nouri

Justerare

Hanie Seraj


