Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 24 januari 2012
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Eriksson.
§ 2 Närvaro
Samtliga närvarande utom vice ordförande Emma Svedberg, kassör Lina Sundsten,
utbildningsansvarig Åsa Palmaeus Edlund, webmaster Peter Hultgren och Jens Werner.
§ 3 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Maja Edlund.
§ 4 Val av justerare
Till justerare valdes klubbmästare Axel Bonning och ordförande för JRG Maria Lundberg.
§ 5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 6 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötes protokoll bordläggs till nästa möte.
§ 7 JD
Arbetsgruppen var inte närvarande men lät hälsa att allt går som det ska. Lisa Claar hjälper till
med biljettförsäljningen imorgon, onsdag 25 januari.
§ 8 Kassör
§ 9 Webmaster
§ 10 Marknad

Beatrice Rhodin har börjat fundera runt JF-väskan och Stockholmsresan.
§ 11 Studiesociala
Sport
IKSU kan hålla 20 biljetter reserverade för JF januari ut. Det ska finnas 17 ytterligare biljetter.
Mötet fattade beslut att inte genomföra skidresan till Bydalen. Detta på grund av den korta
försäljningstiden samt att termin 4 har obligatoriska seminarier de aktuella datumen.
Snowwars är under konstruktion.
Inget lag kommer att åka till innebandyturneringen i Stockholm.
Klubb
Jurist mot ekonom-sittningen är i planeringsstadiet.
Det finns ett intresse för en vårsittning.
§ 12 De Facto
§ 13 JRG
Möte med arbetsgruppen inför föreläsningsserien kommer att ske inom kort. Samtliga
föreläsare och lokaler är bokade. Föreläsningsserien kommer till våren att behöva
marknadsföras.
§ 14 Utbildningsansvarig
JURO-möte går av stapeln nästa vecka.
§ 15 Vice ordförande
Samtliga betalningar till avslutningsmiddagen är inbetalda. Mötet fattar beslut att Julia
Berglund och Björn Rothpfepper inte behöver betala sina biljetter till middagen. Kostnaden
kommer förmodligen täckas av de pengar som redan kommit in vid biljettförsäljningen. I
annat fall sponsrar JF. Lisa Claar och eventuellt Sandra Wikström hjälper till vid dörren under
middagen.
Julia Berglund återkommer om hon behöver hjälp med någonting under ceremonin.
§ 16 Ordförande
Kallelse till extramöte kommer att skickas ut.
På Juridiska föreningens årsmöte den 6 februari kommer speciellt stadgeändringar att
diskuteras.
Ordförande Fanny Eriksson har blivit inbjuden till en workshop på Lindahl den 16 februari,
tillsammans med de andra juridiska föreningarna. Ordförande Fanny Eriksson uppmanar
samtliga i styrelsen att fundera över vad föreningen vill få ut av workshopen. Tanken är att
Lindahl ska ge råd för hur föreningarna kan utveckla sina arbeten med t.ex. Stockholmsresan
och marknadsföring i allmänhet.

Det behövs fortfarande boende till deltagarna på JURO-mötet, natten 2-3 februari. Under
mötet framkom att följande kan ta emot boendegäster:
Lina Birgersson, 3 st.
Anders Liljeberg, 1 st.
Ninos Besara, 1 st.
Emilia Wallin, 1 st.
Onsdag 25 januari är det välkomstmässa för de nya studenterna i Lindellhallen. Schema för
vilka som står vid JF:s bord vilken tid mailas ut av ordförande Fanny Eriksson ikväll.
Ett möte med prefekten har blivit inställt. Anledningen tros vara att institutionen inte kommer
att anställa någon extern prefekt, utan istället någon internt.
Under ordförandemötet nästa vecka kommer bland annat alkoholpolicyn att diskuteras. Ämnet
tentatillfällen bör snarare diskuteras på JURO-mötet.
JF kommer att ha ett bord på JD. Ordförande för JRG Maria Lundberg blir huvudansvarig för
bordet. Beatrice Rohdin, Oskar Nellström, Jens Werner och eventuellt webmaster Peter
Hultgren hjälper till.
Engagemangsgåvor ska vara klara att delas ut under årsmötet den 6 februari. Ordförande
Fanny Eriksson skickar en siffra på hur många gåvor som ska köpas in till Maja Edlund.
§ 17 Övriga frågor
Vid mötet uppmärksammades att det är ordförande Fanny Eriksson som svarar på frågor som
kommer till samtliga i styrelsen via frågeformuläret på JF:s hemsida.
Ordförande Fanny Eriksson har fått två förfrågningar angående Student för en dag. En av dem
har framfört önskemål att få träffa en fotbollsintresserad juriststudent. Förfrågningarna
vidarebefordras till Maja Edlund.
Julia Berglund väckte frågan om Mattias Derlén:s tal kan flyttas från ceremonin till middagen.
Överskottet vid biljettförsäljningen bör täcka kostnaden för hans biljett.
§ 18 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Maja Edlund,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Axel Bonning

___________________________
Justerat, Maria Lundberg

Klubbmästare

Ordförande för JRG

