Juridiska föreningens styrelsemöte torsdagen den 11 oktober 2012
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Julia Berglund.
§ 2 Närvaro
Samtliga.
§ 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 mötesprotokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig Maja Edlund meddelar att hon kommer att maila ut Juridiska
föreningens logga i ett bra format till samtliga styrelsemedlemmar.
Informationsansvarig uppmanar samtliga styrelsemedlemmar att maila önskade uppdateringar
till hemsidan.
§ 7 Kassör
Kassör Lisa Claar meddelar att samtliga samarbetsavtal har blivit inbetalda.
Kassör informerar att det för närvarande finns fem stycken firmatecknare av Juridiska
föreningen, och det borde bara vara två stycken. Kassör och ordförande Julia Berglund
kommer att åtgärda detta snarast.
§ 8 Nollningsgeneral

§ 9 Marknad
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin informerar att utvärderingarna från årets Stockholmsresa,
som varit väldigt uppskattad, finns i marknadsföringspärmen. Till nästa år kan resan läggas en
vecka senare, då termin 5:s tenta alltid ligger samma vecka på hösten.
Ordförande Julia Berglund har varit i kontakt med Kaiding angående en EPP med quiz likt
förra året, förslagsvis första veckan i december. Klubbmästarinna Ulrika Byström bistår
marknadsansvarig med detta.
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästare Oskar Nellström informerar att inför fotbollsturneringen är personalvetarna,
lärarna, ekonomerna, läkarna och eventuellt ingenjörerna intresserade av att deltaga.
Inför beachvolleybollturneringen lördagen den 20:e oktober kommer anmälningar bland annat
att tas upp imorgon, fredag den 12:e oktober, i hörsalsrundan.
Klubb
Klubbmästarinna Ulrika Byström har varit i kontakt med medicinska studentkårens
klubbmästare Kristofer Äng angående sittning med läkarna, samt ekonomerna, efter
fotbollsturneringen i december.
Klubbmästarinnan och sportmästare Oskar Nellström kommer att ha ett möte i eftermiddag
med de andra föreningarnas sport- och klubbmästare inför fotbollsturneringen den 1
december.
Marknadsföringsansvariga för JD har varit i kontakt med klubbmästarinnan angående en JDkick off på en EPP. Mötet är av uppfattnignen att det är en bra idé, klubbmästarinnan
återkommer när hon har fått mer information om evenemanget.
Klubbmästarinnan har varit i kontakt med E-puben angående en after beach-fest, som varit
ovilliga till idén om företräde i kön för de spelande i turneringen. Mötet är av uppfattningen
att after beach-festen ändå ska försöka hållas på E-puben.
§ 11 De Facto
Chefredaktör för de Facto Jens Werner meddelar att nästa nummer av de Facto kommer att
skickas på tryck i helgen för att kunna delas ut på nästa EPP den 26:e oktober.
Till nästa år föreslår chefredaktören att avsätta en post i budgeten för de Factos skribentpris.
Förslagsvis en vandringspokal som kan delas ut på årsmötet. Det finns pengar i budgeten för
denna post efter att antal exemplar har dragits ner på.
§ 12 JR
Ordförande för JR Sandra Wikström har varit i kontakt med Kaiding angående en casekväll,
och har fått olika datumförslag.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig Emily Töyrä informerar att nästa utbildningsutskottsmöte är den 17:e
oktober. Utbildningsansvarig kommer då att lägga fram ett förslag till att göra om termin 5,

genom att integrera företagsekonomin med skatterätten.
§ 14 Vice ordförande
Emma Lövgren lyfter frågan om vad Juridiska föreningen betalar för att ta hit gästföreläsare.
Mötet svarar att Juridiska föreningen betalar flygbiljetter till gästföreläsare.
Ordförande Julia Berglund skriver arbetsordningen för vice-posten.
§ 15 Ordförande
Ordförande Julia Berglund meddelar att Juridiskt forum kommer att ha beslutsmöten likt
prefektmötena på juridiska institutionen, som de vill att Juridiska föreningen närvarar på.
Mötet beslutar att ordförande ska medverka på dessa möten.
Ordförande förhör sig om mötets åsikt om samarbete med fackförbunden. Mötet är positivt till
en gästföreläsning om notarietjänstgöringen i samarbete med ST Student.
Ordförande har varit i kontakt med en potentiell webmaster. Ett möte kommer att bokas.
§ 16 Övriga frågor
Ordförande Julia Berglund lyfter frågan om ett pris till vinnarna av
beachvolleybollturneringen. Mötet är av uppfattningen att detta är en bra idé, förslagsvis en
fruktkorg. Mötet fattar beslut att låta sportmästare Oskar Nellström inhandla en exotisk
fruktkorg för 500 kr.
Tove Lettevall från termin 1 deltog på mötet och informerade om Rhetoric Slam. Mötet är av
uppfattningen att för att nå en större målgrupp behöver även andra kårföreningar än Juridiska
föreningen involveras. Mötet fattar beslut att vidarebefordra kontaktuppgifter till de olika
kårföreningarna, samt erbjuder Juridiska föreningens hjälp med marknadsföringen av det
eventuella evenemanget.
Utbildningsansvarig Emily Töyrä lyfter frågan att hon endast har möjlighet att medverka på
JURO-mötet och inte på balen i Stockholm i november. Utbildningsansvarig föreslår att
någon annan styrelsemedlem istället tar hennes plats på mötet. Mötet fattar beslut att låta
klubbmästarinna Ulrika Byström åka i utbildningsansvarigs ställe.
§ 17 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Maja Edlund,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Lisa Claar
Kassör

___________________________
Justerat, Emily Töyrä
Utbildningsansvarig

