Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 15 mars 2011
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Eriksson.
§ 2 Närvaro
Samtliga förutom utbildningsansvarig Åsa Palmaeus Edlund och sportmästare Ninos Besara.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes klubbmästare Axel Bonning och webmaster Peter Hultgren.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes.
§ 6 Kassör
Kassör Lina Sundstén kommer att betala tillbaka pengar till de juriststudenter som redan köpt
biljett till det framflyttade eventet jurister vs ekonomer. Klubbmästare Axel Bonning
meddelar vilka som betalat in.
§ 7 Informationsansvarig
§ 8 Webmaster
§ 9 Marknad
Marknadsansvarig Kevin McCabe jobbar med en lokal arbetsmarknadsträff. Ett företag har
visat intresse, två har tackat nej, övriga har inte svarat ännu.
Marknadsansvarig har varit i kontakt med MSA angående en case-kväll. Inväntar besked om
de vill delta eller inte.

§ 10 Vice ordförande
Vice ordförande Emma Svedberg behöver stöd under gästföreläsningen den 16 mars. Kassör
Lina Sundstén samt klubbmästare Axel Bonning stöder henne under dagen.
Vice ordförande samt ordförande Fanny Eriksson äter lunch med gästföreläsaren Rickard
Ekstrand.
§ 11 Studiesociala
Klubbmästare Axel Bonning meddelar att eventet Jurister vs ekonomer nu är flyttat till
lördagen den 2 april och priset är ändrat till 180 kronor.
EPP:n är flyttad till fredagen den 1 april.

§ 12 De Facto
Redaktionschef Emilia Wallin meddelar att det är redaktionsmöte på torsdag.
Redaktionschefen kommer också att delta i ett överlämningsmöte med förre redaktionschefen
Petter Mahaara på onsdag.
Arbetet med att byta ansvarig utgivare till Emilia Wallin pågår. I dagsläget är det oklart hur
lång tid detta kommer att ta. Utöver Emilia och Petter måste ordförande Fanny Eriksson även
skriva under papprena.
Redaktionschefen frågar kassör Lina Sundstén vad fikabudgeten för verksamhetsåret ligger
på. Kassör meddelar att budgeten är på 1000 kronor.
§ 13 Ordförande
Ordförande Fanny Eriksson har deltagit i Nordic president meeting. Mötet var givande på
flera sätt. Mötet diskuterade hur juridiska föreningens arbete genomförs vid de deltagande
utbildningsorterna. Nästa möte är i Köpenhamn i november månad.
Ordförande deltar i beslutsmöte på torsdag med deltagare från institutionen. Någon
dagordning för mötet har inte delgets Juridiska föreningen. Detta problem ska ordförande ta
upp på mötet. Ordförande ska även ta upp frågan om tillsättande av tjänst på institutionen utan
formellt beslutsmöte, samt det besök personal från institutionen gjort i klasser på
juristprogrammet.
§ 14 Utbildning
§ 15 Övriga frågor
Klubbmästare Axel Bonning lyfter frågan om fel i stadgarna. Han har under träff med
Raymond Nordin blivit informerad om att Raymond kommer att skicka in en motion
angående detta.
Vice ordförande Emma Svedberg lyfter frågan om hur mötet med JRG gått. Webmaster Peter
Hultgren meddelar att gruppen ställt sig tveksam till förslaget att utöka verksamheten.
Marknadsansvarig Kevin McCabe lägger förslag om att bjuda in JRG till nästa styrelsemöte
för att reda ut frågan. Mötet beslutar att göra detta. Ordförande Fanny Eriksson bjuder in
gruppen.

Vid protokollet,
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