Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 21 februari 2012
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av vice ordförande Julia Berglund.
§ 2 Närvaro
Samtliga utom ordförande Fanny Eriksson.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes utbildningsansvarig Kevin McCabe och klubbmästare Axel Bonning.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötes protokoll bordläggs till nästa möte.
§ 6 Info
Informationsansvarig Maja Edlund påminner om presentationerna till hemsidan samt att
information till nyhetsbrevet ska vara informationsansvarig tillhanda senast onsdagar.
Informationsansvarig har svarat amanuenspoolen om deras förfrågan till nyhetsbrevet.
§ 7 Kassör
Kassör Lisa Claar påminner om rutiner kring kvitton: namn, kontonummer och inköp ska
anges på ett papper varpå kvittot häftas.
Kassör meddelar att firmateckning inte har kunnat ske än pga. sjukdom hos ordförande Fanny
Eriksson.
§ 8 Marknad

Marknadsansvarig Beatrice Rohdin meddelar att Ackordcentralen kommer att sponsra årets
JF-väska.
Marknadsansvarig har kontaktat JF Stockholm med en förfrågan om en gemensam sittning i
samband med Stockholmsresan, vilket föreningen varit positiva till. Mannheimer Swartling är
inbokade för ett kvällsevenemang med samtliga deltagare under samma Stockholmsresa.
Marknadsansvarig har kontaktat eventuella gästföreläsare som förutom att arbeta som polis
också har en juristexamen. Marknadsansvarig avvaktar i frågan då detta kan konkurrera med
övriga gästföreläsningar, samt att anordna gästföreläsningar ligger under vice ordförandes
uppdrag. Utbildningsansvarig Kevin McCabe föreslår att istället för gästföreläsningar kan
telefonintervjuer göras för reportage till de Facto.
§ 9 Studiesociala
Sport
Sportmästare Oskar Nellström kommer att ha ett möte med Bore Sköld på kåren nu i veckan
angående Snow wars som går av stapeln den 16 mars mellan kl. 12 och 16. Affischerna till
evenemanget ska tryckas denna vecka. Sportmästare kommer också att gå ut och informera i
klasserna för att försöka öka uppslutningen till evenemanget. Vid tidsbrist kan hjälp fås att
informera av andra ledamöter i deras respektive klasser.
Sportmästare meddelar att det är dålig uppslutning på fotbollen i landstingshallen på
måndagar, för att öka denna kommer sportmästare att informera i klasserna. Det finns nu även
möjlighet att spela basket då basketbollar har inhandlats av sportmästare.
Klubb
Klubbmästare Axel Bonning informerar att nästa EPP går av stapeln den 9 mars. Resterande
EPP:er infaller sista veckan i mars och sista veckan i april. Det finns ett intresse för att göra
någonting utöver det vanliga på nästkommande EPP.
Klubbmästare kommer att ha ett möte med ekonomerna inför evenemanget Jurist vs. ekonom
nästa vecka.
§ 10 De Facto
Chefredaktör för de Facto Jens Werner påminner om att vårens första skribentmöte sker
måndag den 27 februari. Inför nästa nummer behöver chefredaktör få de annonser Juridiska
föreningens samarbetspartners önskar trycka vidarebefordrade av marknadsansvarig Beatrice
Rohdin. Vice ordförande Julia Berglund anhåller om att få skriva ett reportage angående
examensceremonin. Utbildningsansvarig Kevin McCabe önskar ett reportage med en
utredning om den röda lagboken och dess eventuella försvinnande. Chefredaktör påminner att
de presentationer som gjorts för hemsidan också kommer att tryckas i tidningen.
§ 11 JRG
Ordförande för JRG Sandra Wikström anhåller om hjälp att locka folk till JRG:s
föreläsningsserie, speciellt från termin 2. Styrelseledamöter från termin 2 bistår med detta.
Ordförande för JRG lyfter frågan om vad det finns för praxis gällande kostnad för symboliska
gåvor till gästföreläsare. Mötet svarar att det är 150 kr per person. Ordförande för JRG
kommer att till föreläsningsserien behöva inhandla muggar, fika och dylikt. Mötet fattar
beslut att låta ordförande för JRG inhandla fika och dylikt för 1 000 kr till föreläsningsserien.

Ordförande för JRG lyfter frågan att JRG pga. platsbrist behöver en större lokal till sina
onsdagsmöten. Institutionen kan eventuellt hjälpa till att boka en sammanträdessal.
§ 12 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig Kevin McCabe meddelar att arbetet efter det senaste JURO-mötet snart
kan påbörjas, anledningen till fördröjningen är att protokollet behövt justeras då det innehöll
många luckor.
Utbildningsansvarig meddelar att det idag, som också är sista anmälningsdag, är tre lag
anmälda till SJM. Arbetsgruppen kommer därför att lägga förslag på att i framtiden slå ihop
lokalfinalerna i Örebro och Umeå, då Örebro också har samma problem med få lag anmälda.
Arbetsgruppen för SJM har utnämnt kassör Lisa Claar till kassör för SJM.
§ 13 Vice ordförande
Vice ordförande Julia Berglund meddelar att hon avvaktar angående gästföreläsningar, Anne
Ramberg som innan jul visat intresse har inte hörts av sedan dess.
Vice ordförande lägger som förslag att istället arrangera en case-lösning, förslagsvis med
Mannheimer Swartling.
Angående Mannheimer Swartlings medverkan på Stockholmsresan meddelar vice ordförande
att upplägget på evenemanget med fördel kan ändras från tidigare år, och påminner om att
case-lösning är väldigt uppskattat.
§ 14 Ordförande
Vice ordförande Julia Berglund meddelar att ordförande Fanny Eriksson låter hälsa att hon
anhåller om sällskap av några övriga ledamöter på Samseks årsmöte den 29 februari kl. 15.
§ 15 Övriga frågor
Vice ordförande Julia Berglund lyfter frågan om att tilldela varsin engagemangsgåva –
biobiljett – till Anders Liljeberg, Lina Birgersson och Robin Andersson som alla inhyst
boendegäster under ordförande- och JURO-möte. Mötet fattar beslut att tilldela dem varsin
engagemangsgåva.
Klubbmästare Axel Bonning påminner samtliga i styrelsen om att pga. tidbrist vid
styrelsemötena vara noga med att komma i tid till mötena.
Utbildningsansvarig Kevin McCabe lyfter frågan om att Juridiska föreningen borde arrangera
ett nytt evenemang för att skapa intresse och engagemang bland medlemmarna. Han föreslår
pingisturnering med lukrativa priser. Robin Andersson har kommit med förslag på
ölprovning. Samtliga styrelseledamöter funderar över vilket slags evenemang som vill
genomföras till nästa styrelsemöte.
Kassör Lisa Claar lyfter frågan om att det finns en post i budgeten för styrelsen internt.
Utbildningsansvarig bokar in ett lämpligt datum för after work.
§ 16 Mötets avslutande

Vid protokollet,
Maja Edlund,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Kevin McCabe
Utbildningsansvarig

___________________________
Justerat, Axel Bonning
Klubbmästare

