Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 18 februari 2014
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av vice ordförande Robin Enander.
§ 2 Närvaro
Vice ordförande Robin Enander, informationsansvarig Elin Björkén, ekonomiansvarig Emma
Åhs, utbildningsansvarig Angelica Ahlström, marknadsansvarig Oscar Svanholm,
klubbmästare Perla Fares, sportmästare Martin Wiklund, chefredaktör de Facto Theresa
Karlström, Ordförande JR Emma Sundelin.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes ekonomiansvarig och marknadsansvarig.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll från 2014-02-11 godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig har en elev som skall komma på student för en dag på torsdag. Följer
med undertecknad på seminarium i förmögenhetsrätt.
Informationsansvarig påminner om att styrelsen skall skicka in deras respektive text till
hemsidan.

§ 7 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att firmatecknare för verksamhetsåret 2014 är nu ändrat.
Ekonomiansvarig har påbörjat fakturering för JD 2014.
§ 8 JD
Vice ordförande lyfter ett mail som han fått av huvudansvariga för JD 2014. Ber styrelsen att
kolla med ansvariga för Uniaden så att JD 2015 ej krockar med Uniaden 2015.
Ekonomiansvarig och chefredaktör för De facto kollar upp detta under veckan.
§ 9 Marknad
Marknadsansvarig har ej hört något mer av ryggsäcksföretaget. Förseningen som uppkommit
vill de kompensera med att vi får bättre pris vid nästa beställning
Marknadsansvarig skall börja planera för Stockholmsresan med Emma Åhs och Tobias
Flodeer som ingår i arbetsgruppen för Stockholmsresan.
Marknadsansvarig har ej fått svar från MSA om exakt datum för deras besök, tänkt vecka är
vecka 15.
Emma Pakki, avgående marknadsansvarig, har av praktiska skäl fortfarande ansvaret gällande
förhandlingarna med Kaiding och Linklaters. Dock är det nuvarande marknadsansvarig som
är högst ansvarig. De förhandlingar som sker med företagen går via marknadsansvarig och
alla eventuella beslut kommer att tas av denne.
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästaren lyfter frågan om aktivitet på studentsportardagen den 4 mars. Han har kollat på
olika alternativ och skall kolla vidare på det under veckan.
Planeringen kring Snow Wars rullar på.
Sportmästaren tar upp frågan om vi skall köpa en värmefläkt till Snow Wars. Styrelsen tar ett
beslut om att bordlägga ärendet till nästa vecka.
Klubb
Terminens första EPP är på fredag den 21 februari.
Klubbmästaren har kontaktat studiesociala utskottet angående om de vill skriva frågor till
EPP:n. Klubbmästaren lyfter frågan om några i styrelsen kan tänka sig skriva kategorier.
Övriga styrelsen hjälper klubbmästaren med detta.
Beslut har tagits på sms att köpa in 5 stycken hotell-frukostar som pris till vinnarna på EPP:n
på fredag. Detta till ett värde av 600 kr.

Klubbmästaren skall kring den 25:e mars trycka nya affischer för att promota kommande
skidresa till Hemavan. För nuvarande finns 9-10 biljetter kvar.
Klubbmästaren har fått ett mail av Susanna Eriksson som skall föreläsa på internationella
kvinnodagen. Hon föreslår att hon skall prata om samtyckeslagstiftningen i våldtäktsmål,
styrelsen håller med.
§ 11 De Facto
Chefredaktören tar upp att de ej bytt ansvarig utgivare, hon kollar upp detta.
Alla uppslag till nummer 1 är fyllda förutom det som inspektorn skriver, Chefredaktören skall
kontakta henne och kolla om hon vill skriva.
Deadline för nummer 1 är den 26 februari.
§ 12 JR
Ordförande för JR säger att den löpande verksamheten går bra, det börjar komma in en del
ärenden.
Studiebesök på brottsoffermyndigheten den 26 februari närmar sig. Medlemmarna i JR har till
imorgon, onsdag, på sig att bestämma om de vill gå. Sedan öppnas platserna upp för
resterande JF-medlemmar.
Ordförande för JR köper choklad och ger den i en JF-påse till BROM som tack för
studiebesöket.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig efterlyser studenter till utbildningsgruppen. Hon behöver i dagsläget
studenter från termin 2 och 6.
Utbildningsansvarig har haft möte med programrådet. Ny ordförande där är Ulf Israelsson.
Det diskuterades främst en översyn av juristprogrammet.
Det kommer två nya mastersprogram till Juridiskt Forum: Law, politics and gender, kommer
år 2015 eller 2016.
Utbildningsansvarig har möte med studierektorn idag. Skall prata om deras framtida
samarbete.
Utbildningsansvarig lyfter vilken styrelsepost SAMO skall ligga på. Utbildningsansvarig tar
fram mer information om det och tar upp det vid nästa möte.
§ 14 Vice ordförande
Vice ordförande tar upp kommande gästföreläsning i vår, föreläsare är Kerstin Koorti.
Eventuellt datum är 4 april. Vice har fortsatt kontakt med henne för bekräfta datumet och se
vad hon kommer att prata om.
Marknadsansvarig och vice ordförande kollar upp möjligheten till att dela ut goodiebags.

§ 15 Ordförande
Ordförande är ej närvarande men vice tar upp viss mötesformalia.
Vice ordförande lyfter också att styrelsebeslut skall tas på ekonomiska beslut som ej gäller
den fortlöpande driften av posten. Styrelsebeslut skall även tas på belopp på 500 kr och uppåt
i den fortlöpande driften av posten.
§ 16 Övriga frågor
Chefredaktören för De facto lyfter frågan om Susannas Eriksson föreläsning på internationella
kvinnodagen är öppen för alla. Det är den. Ordförande och vice ordförande kollar upp
möjligheten till t.ex. lunchmacka eller något liknande.
Marknadsansvarig lyfter frågan om jackor till styrelsen. Detta bordläggs till nästa vecka och
styrelsen skall tänka på olika möjligheter.
§ 17 Mötets avslutande
Vice ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Elin Björkén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Oscar Svanholm
Marknadsansvarig

___________________________
Justerat, Emma Åhs
Ekonomiansvarig

