Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 29 maj 2012
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av vice ordförande Julia Berglund.
§ 2 Närvaro
Samtliga utom marknadsansvarig Beatrice Rohdin och sportmästare Oskar Nellström.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes chefredaktör för de Facto Jens Werner och klubbmästare Ulrika Byström.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig Maja Edlund informerar om tentafesten, nyval av ordförande och att
nya numret av de Facto finns tillhanda på torsdag i veckans nyhetsbrev.
§ 7 Kassör
Kassör Lisa Claar meddelar att hon har bokat boende inför Stockholmsresan 2012.
Kassör informerar att byte av firmatecknare för ordförandeposten måste ske efter årsmötet
den 6 juni. Mötet är av uppfattningen att om inget byte hinns med får tidigare ordförande
Fanny Eriksson stå kvar som firmatecknare hos banken.
§ 8 Nollningsgeneral
§ 9 Marknad

Marknadsansvarig Beatrice Rohdin meddelade genom vice ordförande Julia Berglund att
Lindahls evenemang Business Law Challenge kommer att pågå under två dagar i höst.
Marknadsansvarig anhåller om en medhjälpare till evenemanget, mötet är av uppfattningen att
det är lämpligast att sportmästare Oskar Nellström bistår med detta, då övriga
styrelsemedlemmar kommer att ha tenta. Mötet är av uppfattningen att det kan bli svårt att
engagera medlemmar/studenter i evenemanget om det sammanfaller med termin 5:s tenta och
Stockholmsresan. Lindahl bör därför informeras om evenemanget bör infalla efter tentan och
Stockholmsresan.
§ 10 Studiesociala
Sport
Klubb
Klubbmästare Ulrika Byström har varit i kontakt med nollningsgeneral Jeanne Sinclair och
nollningsgeneralerna har ”godkänt” att EPP:n infaller första fredagen på nollningen.
Klubbmästare informerar att allt är under kontroll inför tentafesten den 8 juni.
Marknadsföring av tentafesten sker via cambro, i nyhetsbrevet samt via facebook.
Klubbmästare meddelar att hon och sportmästare Oskar Nellström ännu inte lyckats boka ett
möte med ekonomerna angående Jurister vs. ekonomer.
§ 11 De Facto
Chefredaktör för de Facto Jens Werner meddelar att nästa nummer av de Facto bör levereras
imorgon kväll och kan delas ut på torsdag.
§ 12 JRG
Ordförande för JRG Sandra Wikström informerar att hon har varit i kontakt med Peter
Hultgren angående JRG:s hemsida och information om JRG:s sommaruppehåll på hemsidan.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig Emily Töyrä har varit på möte med utbildningsutskottet.
Utbildningsansvarig har haft ett första möte med utbildningsgruppen, vilket var givande.
Beträffande lagkompendierna är administrationen under planering.
Utbildningsansvarig kommer att ha ett avslutningsmöte med Lena Landström och Åsa
Yttergren efter tentan.
Det är JURO-möte 5 juni angående notarietjänstgöringen. Det finns i dagsläget inga förslag
till hur rekryteringen kan ändras, men däremot ett förslag på att framarbeta en liten handbok
gällande notarietjänstgöring från JF:s sida.
§ 14 Vice ordförande
Vice ordförande Julia Berglund informerar att Anna Skarhed, sittande JK och före detta
justitieråd, är bokad den 21 november för en gästföreläsning.
§ 15 Ordförande

§ 16 Övriga frågor
Klubbmästare Ulrika Byström lyfter frågan om valberedningens sammansättning. Mötet är av
uppfattnignen att det eventuellt kan behöva sättas upp riktlinjer för valberedningens
sammansättning i framtiden.
Klubbmästare Ulrika Byström lyfter frågan om julsittningen. Mötet är av uppfattningen att
med små åtgärder: minst 10 personer som är nyktra (då kan Juridiska föreningen också
sponsra deras biljetter) och kan köra hem folk, tydligare städningsansvar och mindre alkohol
till middagen, bör julsittningens problematik kunna åtgärdas.
Informationsansvarig Maja Edlund lyfter frågan om inköp av grill och partytält inför höstens
nollning. Utbildningsansvarig Emily Töyrä och klubbmästare Ulrika Byström ansvarar för
detta under sommaren. Mötet fattar beslut att sätta ett maxbelopp på 3 000 kr.
§ 17 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Maja Edlund,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Jens Werner
chefredaktör för de Facto

___________________________
Justerat, Ulrika Byström
Klubbmästare

