Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 25 januari 2011
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Eriksson.
§ 2 Närvaro
Samtliga förutom informationsansvarig Ellinore Wallström samt klubbmästare Axel Bonning.
§ 3 Val av tillfällig sekreterare
Utbildningsansvarig Åsa Palmeus Edlund valdes till tillfällig sekreterare.
§ 4 Val av justerare
Till justerare valdes webmaster Peter Hultgren och marknadsansvarig Kevin McCabe.
§ 5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 6 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll saknas.
§ 7 Juristens Dag (JD)
Det börjar närma sig slutskedet. Det verkar inte vara några problem. Marknadsansvarig Kevin
McCabe bjuder in dem till nästa styrelsemöte.
JF kommer att ha ett bord med blå duk. Bordet ska delas med JRG. JRG ska informeras om
det. Det finns en JF-roleup, JF-koppar och en folder att exponera på bordet.
Marknadsansvarig ska uppdatera foldern.
Det JF vill göra me JD är att belysa fördelarna med att vara med i JF (kåren).
Alla styrelsemedlemmar försöker stå på JF:s plats i mån av tid. Marknadsansvarig har tagit på
sig att se till att det inte blir några luckor i bemanningen.

§ 8 Kassör
Inget nytt.
§ 9 Informationsansvarig
Till Nyhetsbrevet – Annonsera om Svenska Juridiska Mästerskapen, EPP Quiz på fredag den
28/1-11 samt MSAs sommar platser. De vakanta platserna på sport och DeFacto ska lysas ut.
Ansökan sker via mail. Emil Carlborg kör igång med halltiderna igen V. 5.
Marknadsansvarig Kevin McCabe ska höra med Petter Mahaara om han kan tänka sig att vara
kontakt för DeFacto. Michael Pettersson är villig att ställa upp som kontakt för
sportmästarposten.
§ 10 Webmaster
Nytt program för att skicka ut nyhetsbrevet har skrivits.
Styrelsen ska skriva sina presentationstexter och skicka dem till web, samt önskat lösenord till
mailen.
§11 Marknad
En bild med reklam för SJM ska läggas upp på JF:s hemsida, bilden ska vara länkad till
MSAs sida för tävlingen.
Vinge har skrivit på både samarbetspartner avtalet och JD-avtalet. JD ingår när man är
samarbetspartner.
Priser och kvalitet på väskor till nästa år har börjats undersökas.
§ 12 Vice ordförande
Examensceremonin och middagen är den 4 februari.
Ska undersöka om det går att lägga upp information på T9 cambrosida då förvirring råder om
vad som gäller med middagsbiljetten.
Rickard Ekstand från Domstolsverket ska bokas som föreläsare om notarietjänstgöring.
Förslag gavs på att han ska ha med sig en nyligen tillsatt tingsnotarie.
§ 13 Studiesociala
Quiz på fredag. Michael Pettersson fixar det. Han har även börjat föra över den nya styrelsen
till admin på Facebooksidan.
Emil Carlborg tar fotbollen V. 5 när den kör igång igen.
§ 14 De Facto
Platsen är fortfarande vakant.
Problem kan uppstå med sponsorerna då reklam ingår i deras avtal.

Förslag framfördes att vi drar igång en tillfällig redaktion som kan börja spåna på det första
numret. Samt att ett större DeFacto möte hålls där vi berättar om tidningen och om vad som
krävs för att vara med.
§ 15 Ordförande
Fokuserar just nu på examensceremonin med tillhörande middag, samt stundande JURO och
ordförandeträff.
Det beslutades att vice ordförande ska följa med på prefektsmötena.
§ 16 Utbildning
Det har varit rörigt på institutionen så en ny kontakt ska etableras.
§ 17 Övriga frågor
28/1-11 mellan 12-15 hålls ett extra styrelsemöte i JF-rummet. Styrelsen kommer då fotas till
hemsidan. Lunchschema kommer att presenteras.
V. 6 ska vi gå runt och pressentera oss i klasserna.
HHUS har inte blivit kontaktade om Ekonomer vs. Jurister- turnering. Det bestämdes att
klubbmästare Axel Bonning får ordna ett möte med det studiesociala utskottet för att börja
ordna det. Frågan ställdes också om det måste vara en vår aktivitet.
Snöbollskriget måste komma igång. Kåren ska ha kontaktat de ansvariga.
Ett förslag om att det ska finnas ett jurist-team som jobbar på E-puben. E-puben vill gärna det.
Det kan vara underlättande för oss också när det kommer till lokalbokning etc.
Marknadsansvarig Kevin McCabe ska få mer information till nästa möte, då kan det
utvärderas.
Vid protokollet,
Åsa Palmeus Edlund,
tf. sekreterare

___________________________
Justerat, Kevin McCabe
Marknadsansvarig

___________________________
Justerat, Peter Hultgren
Webmaster

