Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 22 maj 2012
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av vice ordförande Julia Berglund.
§ 2 Närvaro
Samtliga utom marknadsansvarig Beatrice Rohdin.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes kassör Lisa Claar och utbildningsansvarig Emily Töyrä.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Info
§ 7 Kassör
Kassör Lisa Claar har återkopplat med servicecenter angående städningen av JF-rummet.
Kostnaden är 3000 kr/år för städning av alla fria ytor. Mötet fattar beslut att köpa städning för
3000 kr från servicecenter. Städningen kommer då att ske veckovis från och med kommande
vecka.
§ 8 Nollningsgeneral
§ 9 Marknad
§ 10 Studiesociala
Sport

Sportmästare Oskar Nellström meddelar att han har ordnat så att Juridiska föreningen får ha
skåp i landstingshallen i höst, för förvaring av innebandyklubbor och dylikt.
Sportmästaren har ännu inte haft något återkopplingsmöte med ekonomerna angående Jurister
vs. ekonomer.
Sportmästaren har varit i kontakt med studentambassadör för Lindahl angående eventuellt
samarbete och sponsring av skidresa.
Klubb
Klubbmästare Ulrika Byström informerar att nollningsgeneralerna har varit ovilliga till att ha
EPP under en fredag under nollningen. De alternativ som finns är en annan veckodag eller
tredje veckan på terminen. Mötet är av uppfattningen att EPP:n borde ligga på det bokade
datumet den 7 september.
Angående tentafesten den 8 juni informerar klubbmästaren att det är gratis inträde på Corona
mellan kl. 22-23. Det finns utrymme i budgeten, genom att ta ifrån andra poster än just
tentafest inom budgeten för fest och nöjen, att bjuda på någonting, eventuellt mousserande
vin, drinkbiljetter eller plockmat. Alternativa lokaler är: TC och skybaren på Corona mellan
kl. 22-24. Klubbmästare återkopplar via mail. Marknadsföring av evenemanget sker via
nyhetsbrevet och facebook.
§ 11 De Facto
Chefredaktör för de Facto Jens Werner meddelar att nästa nummer av de Facto är skickad på
tryck och kommer att vara tillhanda nästa vecka.
§ 12 JRG
Ordförande för JRG Sandra Wikström informerar att JRG nu har haft avslutningsmöte där
man funderat över vad JRG ska göra i höst.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig Emily Töyrä har haft möte med Lena Landström angående
informationspolicyn på programmet. Frågan togs upp i T2 och har tidigare diskuterats bland
de terminsansvariga. Utbildningsansvarig meddelar Lena Landström att Juridiska föreningen
motsätter sig denna policy.
Utbildningsansvarig har utbildningsutskottsmöte imorgon, rapport om vad som behandlas
kommer nästa vecka.
Utbildningsansvarig har varit på möte angående examensarbetena. Ett förslag från Ruth
Mannelqvist kommer att mailas ut senare idag till styrelsen för att kunna diskuteras imorgon i
lärargruppen.
Utbildningsansvarig har varit i kontakt med Lars Johansson i T6 angående lagkompendier.
Pris för dessa är 150-200 kr/st. Utbildningsansvarig fortsätter att utreda detta tillsammans med
kassör Lisa Claar och Lars Johansson.
Utbildningsansvarig informerar att medlemmar till utbildningsgruppen nu är rekryterade,
varav två kommer från T2, två från T4 och två från T6. Rådet kommer att ha ett uppstartsmöte
nästa vecka.

§ 14 Vice ordförande
Vice ordförande Julia Berglund meddelar att mingelevenemanget förra veckan blev lyckat och
planerar att göra någonting liknande i samband med Anne Rambergs gästföreläsning i höstVad beträffar gästföreläsningarna med Anna Skarhed och Mårten Schultz är datum ännu inte
bokade.
§ 15 Ordförande
Ordförande Fanny Eriksson har varit på möte tillsammans med vice ordförande Julia
Berglund med ST angående eventuellt samarbete med Juridiska föreningen. Det ST kan göra
är att arrangera studiebesök på t.ex. skatteverket och andra statliga arbetsplatser. Jusek har
också hört av sig till ordföranden angående ett framtida samarbete. Samarbeten med
fackförbunden fortsätter att utredas.
§ 16 Övriga frågor
Vice ordförande lyfter frågan att ställa in styrelsemötet tisdagen den 5 maj. Mötet fattar beslut
att ställa in mötet.
Informationsansvarig Maja Edlund lyfter frågan om alkoholpolicyn. Ordförande Fanny
Eriksson informerar att den just nu ligger på is, men kan tas fram under sommaren för att vara
klar i höst.
§ 17 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Maja Edlund,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Lisa Claar
Kassör

___________________________
Justerat, Emily Töyrä
Utbildningsansvarig

