Juridiska föreningens styrelsemöte måndagen den 3 september 2012
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Julia Berglund.
§ 2 Närvaro
Samtliga utom kassör Lisa Claar.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes chefredaktör för de Facto Jens Werner och ordförande för JRG Sandra
Wikström.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig Maja Edlund lyfter frågan om inköp av en ny skrivare, mötet fattar
beslut att låta informationsansvarig köpa in en färglaserskrivare för max 3 000 kr.
Informationsansvarig meddelar att höstens aktivitetsschema nu är klart.
§ 7 Kassör
§ 8 Nollningsgeneral
§ 9 Marknad
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin meddelar att JF-väskorna har anlänt och kan delas ut efter
att de fyllts med diverse sponsringsprylar.

Angående Business Law Challenge kommer chefredaktör för de Facto Jens Werner att biträda
marknadsansvarig i arbetet med tävlingen som äger rum 1-2 november i år. Lindahl kommer
att skicka en marknadsföringsplan för evenemanget.
Angående Stockholmsresan anhåller marknadsansvarig om hjälp med en till gruppledare.
§ 10 Studiesociala
Sport
Juridiska föreningens årliga beachvolleybollturnering hålls lämpligast lördag den 20 oktober,
alternativt lördag den 27 oktober. Sportmästare Oskar Nellström ansvarar för att boka IKSU
mellan kl. 10-16 för turneringen. Juridiska föreningen bör utveckla turneringen, och i
synnerhet finalen, till ett större evenemang. Eventuellt kan Lindahls studentambassadör
Fredrik Forseryd bjuda in Lindahl att deltaga med ett lag.
Mötet är av uppfattningen att det är lämpligare med en after beach-fest på kvällen efter
evenemanget, istället för en sittning likt förra året. Klubbmästare Ulrika Byström tar reda på
om denna kan hållas på Lokal.
Klubb
Klubbmästare Ulrika Byström informerar att E-puben har blivit dubbelbokad på fredag den 7
september, ansvariga på E-puben ska höra av sig under dagen till klubbmästaren, som
återkommer angående detta. På fredagens EPP med quiz kommer Juridiska föreningen att
bjuda de 50 första gästerna på nachotallrikar. Quizet består av sex kategorier á fem frågor.
Respektive kategori behöver vara klubbmästaren tillhanda senast onsdag kväll.
§ 11 De Facto
§ 12 JRG
Ordförande för JRG Sandra Wikström har haft ett möte med vice ordförande för JRG Nina
Bohlin angående hösten med JRG. JRG:s första möte kommer förmodligen att förläggas till
den 19 september.
Ordförande för JRG och vice ordförande funderar över vad överskottet i JRG kan läggas på.
Angående namnbytet av JRG uppmanas samtliga styrelsemedlemmar att fundera över detta så
att ett beslut kan fattas nästa styrelsemöte. Förslag som finns är t.ex. Juriststudenternas
rådgivning och Juriststudenternas rådgivningsgrupp.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig Emily Töyrä meddelar att lagkompendierna, som tagits fram tillsammans
med Lars Johansson i T7 och Karnov, finns redo för försäljning, förslagsvis i samband med
våffel/väsk-eventet.
Utbildningsansvarig kommer att ha ett möte med Lena Landström om två veckor, styrelsen
uppmanas att fundera på saker att ta upp på mötet.

§ 14 Vice ordförande

§ 15 Ordförande
Ordförande Julia Berglund lyfter frågan om en upprustning av respektive hemsida för JF och
JRG, och eventuellt JD. Ordförande utreder detta vidare.
Ordförande förhör sig om mötet är av uppfattnignen att informationsansvarig Maja Edlund
kan arrangera examensceremonin för termin 9, då vice ordförandeposten är vakant. Mötet är
av uppfattnignen att detta är en bra lösning.
Ordförande meddelar att Anne Ramberg kommer och gästföreläser den 26 september kl. 1517. Juridiska föreningen bjuder på hembakat fika, och eventuellt någonting extra till de 40
första. Detta kan funderas över till nästa styrelsemöte. Chefredaktör för de Facto Jens Werner
följer med ordförande och äter lunch med Anne Ramberg.
Ordförande ska ha möte med Fanny Eriksson och prefekt Görel Granström på fredag den 7
september.
Ordförande lyfter frågan om representationsbidraget. Styrelsen beslutar att låta
representationsbidraget utgå igen, då det skett skifte av ordförande.
Ordförande lyfter fårgan om nyval av sportmästare. Nuvarande sportmästare Oskar Nellström
hör med Torben Beck Johansson om han är intresserad av att bli adjungerad i styrelsen som
sportansvarig.
§ 16 Övriga frågor
Klubbmästare Ulrika Byström föreslår att varje post tar med varsitt block till kvällens
grillning, så att de T1:or som är intresserade kan skriva upp sina mailadresser.
§ 17 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Maja Edlund,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Jens Werner
Chefredaktör för de Facto

___________________________
Justerat, Sandra Wikström
Ordförande för JRG

