Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 29 oktober 2013
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Ulrika Byström
§ 2 Närvaro
Ordförande Ulrika Byström, vice ordförande Pontus Sjölund, informationsansvarig Fredrik
Forseryd, ekonomiansvarig Jonas Brandt, klubbmästare Fredrik Ferrand Drake del Castillo,
sportmästarinna Perla Fares, chefredaktör de Facto Carl Matz och ordförande JR Viktoria
Blind
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes klubbmästaren och sportmästarinnan.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll bordläggs till nästa möte.
§ 6 Info
§ 7 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig tar upp frågan om gamla fakturor de Facto för att leta rätt på gamla fakturor
för att kunna begära tillbaka moms. Ekonomiansvarig ska tillsammans med chefredaktören
sätta sig och leta igenom gamla bokföringspärmar.
§ 8 Juristens dag
Jeanne Sinclair informerar om att man nu har bokat lokal för bankettens efterfest.
§ 9 Marknad

§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästarinnan meddelar att hon ska inventera förrådet i landstingshallen nästa vecka. Det
kommer spelas fotboll måndagar och tisdagar fram till fotbollsturneringen.
Klubb
Klubbmästaren informerar om att han har bokat f.d. överåklagaren Sven-Erik Alhem för
gästföreläsning i vår.
Till EPP:n nästa vecka med Kaiding har Klubbmästaren nu bokat 22 hamburgaretallrikar till
de första i kön. E-puben sponsrar med tre tallrikar till Kaidings representanter.
§ 11 De Facto
Chefredaktören meddelar att utdelningen av de Facto under förra veckan gick väl och det har
varit positiv respons.
§ 12 JR
Ordförande för JR meddelar att hon ska ha möte med hemsidetillverkaren på torsdag. Då ska
hemsidan vara klar, hon ska därefter gå ut med marknadsföring.
Ordförande för JR har varit i kontakt med Juridiska föreningen i Luleå angående
marknadsföring på LTU, de har ställt sig positiva att hjälpa till. Hon har även varit i kontakt
med NTK och Medicinska kåren men ej fått svar.
Swedbank Juristbyrån har, på eget initiativ tagit kontakt med JR och är intresserade av att
starta samarbete.
§ 13 Utbildningsansvarig
§ 14 Vice ordförande
Vice ordförande meddelar att Kårhuset fortfarande inväntar besked om alkoholtillstånd.
§ 15 Ordförande
Ordförande ber styrelsen att sprida informationen om PBL-dagen den 13 november.
Ordförande ska nu i eftermiddag på prefektmöte.
Ordförande informerar att Emma, vår sektionskontakt vid kåren, närvarar vid nästa möte.
Ordförande ber styrelsen att kolla igenom Alkoholpolicyn till styrelsemötet om två veckor för
att se om den går att göra tydligare.
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Fredrik Forseryd,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Fredrik Ferrand Drake
Klubbmästare

___________________________
Justerat, Perla Fares
Sportmästarinna

