Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 28 januari 2011
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Eriksson.
§ 2 Närvaro
Samtliga förutom informationsansvarig Ellinore Wallström.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Lina Sundsten och Emma Svedberg.
§4 Val av tillfällig sekreterare
Till tillfällig sekreterare valdes utbildningsansvarig Åsa Palmaeus Edlund.
§ 5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 6 Föregående protokoll
Kompletterades med justerare. Protokollet godkändes.
§ 7 Juristens Dag (JD)
Vi bör vara vid vårat bord kring kl.09.00 för att ställa i ordning alla reklam saker. Kom ihåg
rättshandböckerna. Emma och Lina har tagit på sig att ställa upp vårat bord.
Allting verkar vara under kontroll. De kommer på mötet nästa vecka (1/2-11).
§ 8 Kassör
Kontrolluppgifter ska lämnas in.
En ny deklaration behöver beställas, den första har försvunnit.
Vi har beslutat om att stryka fordran mot T7an som vi har sedan en gammal sittning.

§ 9 Informationsansvarig
§ 10 Webmaster
SJM-bilden är upplagd.
Ska bygga ett smidigare verktyg för att skicka ut nyhetsbrevet. Förslag gavs på att det ska
finnas en ”ser det här mailet kontigt ut”-länk i nyhetsutskicket som leder läsaren till våran
hemsida.
§11 Marknad
Pratat med Vinge, nu har vi rätt avtal.
SJM – Vi vet inte hur det ser ut med anmälningar. Ska gå ut hårdare med marknadsföring
dagarna innan deadline.
Snow Wars – Kåren är välvilligt inställda. Plats är inte bestämt än. Dammen är uppe som
förslag. Det ska undersökas om klubb Henry kan tänka sig att spela i år också, genom kåren
(NH) kan man då kanske låna ljudanläggning.
Jurist team – Axel och Kevin ska boka in ett möte med E-pubben.
§ 12 Vice ordförande
Examens middagen ska vara en informell tillställning. Emma, Axel och Kevin ska vara på
plats för att välkomna och tacka av.
§ 13 Studiesociala
Quiz idag, Micke har tagit hand om det. Tider för quiz för hela våren är bokade.
§ 14 De Facto
§ 15 Ordförande
Samma som sist.
Vi får lägga ungefär 550 kronor på snacks till examensceremonin. Diplomen står vi för, Åsa
och Fanny fixar dem.
§ 16 Utbildning
Håller på att boka in möte med institutionen
§ 17 Övriga frågor
Missar man någor möte är det bra om man kan säga till innan och maila in om det är
någonting nytt på respektive post.

Vid protokollet,
Åsa Palmaeus Edlund,
Utbildningsansvarig

___________________________
Justerat, Lina Sundsten
Kassör

___________________________
Justerat, Emma Svedberg
Vice ordförande

