Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 31 januari 2012
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Eriksson.
§ 2 Närvaro
Samtliga utom kassör Lina Sundsten, vice ordförande Emma Svedberg, sportmästare Ninos
Besara och klubbmästare Axel Bonning.
§ 3 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Maja Edlund.
§ 4 Val av justerare
Till justerare valdes marknadsansvarig Kevin McCabe 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
Johan Grahn från arbetsgruppen informerade att allt är under kontroll inför mässdagen.
§ 8 Kassör
Kvitton till kassör lämnas in senast imorgon, onsdag 1 februari.
Bokslut ska vara klart till årsmötet.

§ 9 Webmaster
En instruktion för hur JF:s hemsida hanteras kommer att framställas.
§ 10 Marknad
Beatrice Rohdin och övriga nya styrelseledamöter tar över sina respektive JF-mailadresser
efter årsmötet 6 februari.
§ 11 Studiesociala
Sport
Datum för Snow wars är 16 mars med starttid vid lunch.
Möte angående jurist vs. ekonom sker imorgon, onsdag 6 februari.
Klubb
§ 12 De Facto
Tidningens upplaga avseende sidor och exemplar kommer att ses över.
§ 13 JRG
JRG kommer att stå med JF på JD.
Arbetet med föreläsningsserien går framåt, affischer för marknadsföringen är under
konstruktion.
§ 14 Utbildningsansvarig
Sal till JURO-mötet är bokad. En gemensam lunch för JURO och ordförandemötet bokad till
kl. 13.00 på Corona. Det kommer inte att bjudas på någon frukost för mötesdeltagarna.
HSV kommer att komma på platsbesök. Ordförande Fanny Eriksson tillägger att HSV vill
intervjua 4-6 studenter, gärna från senare delen av programmet. Information om detta går ut i
nyhetsbrevet.
§ 15 Vice ordförande
Julia Berglund informerade om examensceremonin/middagen för termin 9. Betalningen till
Universum är klar. Det finns ett piano på Universum, vilket innebär pianomusik under
examensmiddagen. Julia meddelade att hon behöver hjälp av marknadsansvarig med kort till
bordsplaceringen samt hjälp att bygga scenen på torsdag eftermiddag, den 2 februari efter JD.
Oskar Nellström bistår Julia med scenbyggandet.
Examensceremonin kommer att börja kl. 15.00 på fredag den 3 februari. Nytt är att även Ulf
Israelsson kommer att hålla tal.
Ordförande Fanny Eriksson meddelar att kvittot för inhandlingen av tilltugg lämnas direkt till
institutionen.
§ 16 Ordförande
Ordförandemötet och JURO-mötet är under kontroll. Sovplatser till samtliga gäster är
ordnade.

§ 17 Övriga frågor
Oskar Nellström ordnar någon som kan laga lyset/propparna i JF-rummet efter dagens möte.
Ordförande Fanny Eriksson informerade om att Kunskapskanalen vill göra ett
föreläsningsprogram om juridik och processrätt. Lena Landström från institutionen åker till
Stockholm för möte med Kunskapskanalen tisdagen den 7 februari. Marknadsansvarig Kevin
McCabe följer med Lena på mötet.
Val av ny inspektor kommer att läggas till dagordningen för årsmötet. Mötet fattade beslut att
föreslå Maria Eklund för nästa treårsperiod.
Ordförande lyfte frågan att en ny revisor inför nästa verksamhetsår behövs. Lisa Claar frågar
nuvarande revisor Annika Ramberg om hon har några förslag. Vid mötet föreslogs även en
lärare från Handelshögskolan.
Juridiska föreningen har fått en förfrågan från en klass på Mimerskolan om att vara studenter
för en dag. Marknadsansvarig Kevin McCabe kommer, i egenskap av amanuens, att iscensätta
en lektion för eleverna.
Beatrice Rohdin lyfte frågan om inköp av programmet Indesign. Webmaster Peter Hultgren
instruerar Beatrice i andra alternativ till programmet.
Marknadsansvarig Kevin McCabe lyfte frågan om var alla nyckelkort till JF-rummet är. I
dagsläget finns tio kort inom styrelsen och ett i JRG. Överlämning av nyckelkort sker efter
årsmötet. I framtiden kan det bli aktuellt med en alternativ låsanordning.
Maja Edlund lyfte frågan om inköp av engagemangsgåvor. Maja föreslog biobiljetter. Mötet
fattade beslut att köpa 20 st. biobiljetter.
Maja Edlund lyfte frågan om vem som ska vara sekreterare på årsmötet då hon inte kan
närvara. Utbildningsansvarig Åsa Palmaeus Edlund ersätter som sekreterare på årsmötet.
Ordförande Fanny Eriksson informerade den gamla styrelsen att respektive
verksamhetsberättelse ska föredras på årsmötet.
Ordförande för JRG Maria Lundberg, Jens Werner, Beatrice Rhodin och webmaster Peter
Hultgren står vid JF:s bord på JD. Maria gör ett schema för dagen. Pikétröjor finns i JFrummet.
§ 18 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Maja Edlund,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Kevin McCabe
Marknadsansvarig

___________________________
Justerat, Maria Lundberg
Ordförande för JRG

