Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 13 november 2012
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Julia Berglund.
§ 2 Närvaro
Samtliga utom klubbmästarinna Ulrika Byström och chefredaktör för de Facto Jens Werner.
§ 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 har inte blivit justerat och bordläggs till nästa möte.
§ 6 Info
Informationsansvarig Maja Edlund informerar att hemsidan i princip är klar att lanseras i
veckan. Mötet föreslår att hemsidan lanseras nästa onsdag 21 november, med mingel i
hörsalsrundan under lunchtimmen. Ordförande Julia Berglund och informationsansvarig
handlar cider, salta pinnar och vindruvor till evenemanget.
Informationsansvarig meddelar att JR:s logga kommer att kosta ca 1 800 kr exkl. moms och
att arbetet enligt Ann Klefbohm på Base Media kan påbörjas så snart som möjligt.
Informationsansvarig informerar att examensceremonin är under kontroll och att institutionen
ska se över sponsringen av evenemanget igen.
§ 7 Kassör
§ 8 Juristens dag (JD)

Huvudansvariga för Juristens dag Lisa Nordbrandt och Ester Sandgren närvarade och
informerade om arbetets gång. Avtalen för Juristens dag är under uppbyggnad och kommer att
färdigställas i veckan för att kunna skickas ut till utställande företag och organisationer.
Schemat för JD-banketten diskuterades och JURO:s tal kommer att kvarstå på dagordningen
för banketten.
§ 9 Marknad
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin väntar på svar från Ackordcentralen angående ett
eventuellt samarbetsavtal.
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästare Oskar Nellström hade möte igår inför skidresan till Hemavan med tre
medhjälpare. Boende och liftkort kommer att kosta ca 800 kr. Datum för redan är torsdag till
söndag vecka 7, eller eventuellt vecka 10 eller 11. Mötet anser att vecka 7 är mest fördelaktigt
för resan då det är tidigare på terminen.
Klubb
§ 11 De Facto
§ 12 JR
Ordförande för JR Sandra Wikström meddelar att det finns två förslag till JR:s logga.
Ordförande för JR förhör sig om JR-gruppens åsikt om förslagen.
JR har case-kväll med Kaiding imorgon, onsdag 14 november, kl. 18.00.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig Emily Töyrä informerar att arbetet med termin 5:s ekonomitenta har gett
resultat och att gränserna på termin 5:s terminstenta kommer att sänkas med 2 poäng, som
motsvarar den nedgång av poängsnittet i år jämfört med föregående år.
SAMO:s verksamhetsår löper annorlunda än Juridiska föreningens, och utbildningsansvarig
meddelar SAMO att Juridiska föreningens utbildningsansvarig endast har möjlighet att sitta
med under Juridiska föreningens verksamhetsår.
§ 14 Vice ordförande
Tillförordnad vice ordförande Emma Lövgren informerar att Christian Diesen är intresserad
av att komma och gästföreläsa i mars 2013.
§ 15 Ordförande
Ordförande Julia Berglund meddelar att hon handlar fika till medlemsmöte på måndag den 19
november. De styrelsemedlemmar som vill tilldela någon en engagemangsgåva kan meddela
ordförande.
Information om prefektmötet har gått ut via mail.

Angående gästföreläsningen med Anna Skarhed den 21 november påpekar ordförande vikten
av att samtliga i styrelsen medverkar på föreläsningen, för att visa den nya styrelsen ”policyn”
att man som styrelsemedlem medverkar vid Juridiska föreningens evenemang. Samling sker
kl. 14.15 i JF-rummet för förberedelse av föreläsningen. Kassör Lisa Claar ansvarar för kaffet.
Ordförande uppmanar samtliga styrelsemedlemmar att ha en ordentlig överlämning med de
nya styrelsemedlemmarna, och ta tillfället i akt att ta lite avlastning.
Marknadsföringen av ST-föreläsningen om notarietjänstgöringen kan påbörjas i veckan då
affischen är klar. De nya styrelsemedlemmarna får bistå ST då de gamla
styrelsemedlemmarna har tentafika med termin 1.
Ordförande arbetar med avsiktsförklaringen om utträdet ut Samsek.
Ordförande och informationsansvarig har haft ett uppstartsmöte med SJM.
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Maja Edlund,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Lisa Claar
Kassör

___________________________
Justerat, Emily Töyrä
Utbildningsansvarig

