Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 20 december 2011
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Eriksson.
§ 2 Närvaro
Samtliga förutom webmaster Peter Hultgren, vice ordförande Emma Svedberg och Jens
Werner.
§ 3 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Maja Edlund.
§ 4 Val av justerare
Till justerare valdes klubbmästare Axel Bonning och utbildningsansvarig Åsa Palmaeus
Edlund.
§ 5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 6 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötes protokoll bordläggs till nästa möte.
§ 7 Juristens Dag (JD)
§ 8 Kassör
Kassör Lina Sundsten presenterade förslaget för 2012 års budget.
Kostnaderna för de Facto bör ses över, Beatrice Rhodin tar fram prisuppgifter, med hjälp av
marknadsansvarig Kevin McCabe och chefredaktör Emilia Wallin och Jens Werner.
Sponsringen från JF till Stockholmsresan tas bort då utgifterna för resan täcks av
samarbetsavtalen.

Engagemangsgåvan ses över. Informationsansvarig tar fram förslag till lämplig gåva.
Samtliga poster ser över vilka personer som ska få en engagemangsgåva och meddelar
ordförande Fanny Eriksson senast fredag 23 december.
Avslutningsmiddagen kommer eventuellt att få en egen post i budgeten.
Synpunkter på budgeten lämnas till kassör Lina Sundsten innan julhelgen.
Påminnelse från kassören: fakturor som är ställda till institutionen ska skickas till
institutionen.
§ 10 Webmaster
§ 9 Marknad
Lindahl har tecknat samarbetsavtal om 38 500 kr.
Gernandt & Danielsson vill eventuellt bli huvudsamarbetspartner, samt huvudsponsor till
Stockholmsresan. Åsikter om detta meddelas till marknadsansvarig Kevin McCabe.
§ 10 Studiesociala
Sport
IKSU alpin kan avvara antingen 24 eller 48 biljetter till JF att sälja till sina medlemmar till
deras skidresa till Bydalen.
Oskar Nellström fortsätter att arbeta fram ett förslag på en skidresa tillsammans med
Nordresor och meddelar förslaget efter tentan i januari.
Klubb
Lokal för tentafesten är bokad.
§ 11 De Facto
Fotokatalogen kommer inte att kunna tryckas på grund av problem med bilderna.
§ 12 JRG
Datum för föreläsningsserien är bestämt och i vecka 9. Bokade föreläsare är Swedbank
Juristbyrå och Ahlgrens Advokatbyrå. Samarbetsavtalet är under konstruktion.
§ 13 Utbildningsansvarig
§ 14 Vice ordförande
Anne Ramberg ha tackat ja till att gästföreläsa i vår. Datum blir eventuellt i mars.
Band till T9:s avslutningsmiddag är bokat.
§ 15 Ordförande
Utrikespolitiska föreningen har tillfrågat JF om kan marknadsföra en gästföreläsning de håller
i januari bland JF:s medlemmar. Julia Berglund tar över kontakten.

Samtliga styrelsemedlemmar informerar ordförande Fanny Eriksson om vilka datum de
återkommer efter julledigheten.
§ 16 Övriga frågor
Maja Edlund beställer ny patron till skrivaren i JF-rummet.
§ 17 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Maja Edlund,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Åsa Palmaeus Edlund
Utbildningsansvarig

___________________________
Justerat, Axel Bonning
Klubbmästare

