Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 25 februari 2014
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo.
§ 2 Närvaro
Ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo, 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 sportmästare och klubbmästare.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 20140218 godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig har fått ett ärende via hemsidan från föreningen ”Papperslösas rätt till
vård”. Hänvisade dessa vidare till Juriststudenternas rådgivning.
§ 7 Ekonomiansvarig

§ 8 JD
§ 9 Marknad
Marknadsansvarig blev kontaktad av Jusek som var intresserade av ett samarbete.
Marknadsansvarig föreslår ett eventuellt samarbete kring nollningen samt
väskan/väskutdelningen.
Marknadsansvarig har fått ett tips om att få en guidad tur på HD av Göran Lambertz inför
kommande Stockholmsresa. Marknad ska kolla upp detta.
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästare hade möte med arbetsgruppen för Snow Wars igår. Det rullar på, de jobbar på
en eventuell plan B om vädret är dåligt och snön försvinner.
Studentsportardagen äger rum nästa tisdag den 4 mars. Sportmästaren skall titta på alternativ,
framförallt se om vi kan vara på Bräntberget.
Frågan om värmefläkten som togs upp på föregående möte väcks nu. Styrelsen tar beslut att
inte köpa in en fläkt.
Klubb
Första EPP:n för terminen ägde rum i fredags, det gick bra trots att det krockade lite med
hockeyn. Nästa EPP är den 25 april, det kommer ej vara någon i mars eftersom Snow Wars
och skidresan äger rum då.
Angående skidresan så skall nya affischer skickas på tryck. Alla i styrelsen skall göra ett sista
ryck att försöka sälja de resterande platserna, det finns nu 9 platser kvar.
Klubbmästaren kontrollerar med kontakten på Hemavan om priset blir förändrat om vi ej
säljer alla biljetter.
Susanna Eriksson håller föreläsning nästa fredag, den 7 mars, om samtyckeslagstiftningen i
samband med internationella kvinnodagen. Alla i styrelsen som kan skall närvara.
Ordförande kollar upp möjligheten till lunchmackor.
§ 11 De Facto
Deadline för nummer 1 är imorgon, den 26 februari.
§ 12 JR
Studiebesök imorgon, den 26 februari, på brottsoffermyndigheten. 9 platser av 20 fyllda.
Ordförande för JR skall försöka fylla upp några fler platser till imorgon.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig hade första mötet med studierektorn, Mattias Derlén.

Derlén undrade om representanter från HHUS skall vara med i utbildningsutskottet.
Utbildningsansvarig ska ta upp frågan med utbildningsbevakaren.
De pratade även om de PM vi skriver på juristprogrammet, att de skall arbeta med att bättra
på feedbacken på våra PM.
De diskuterade även om feedbacken på tentamen. Studierektorn upplyste om att vi har rätt till
en muntlig eller skriftlig genomgång på våra tentor.
Utbildningsansvarig skall ha möte om tentamensrutiner med utbildningsbevakaren och
HHUS. De skall diskutera de nya tentamensrutinerna.
Angående SAMO är det styrelsen som beslutar vem detta skall ligga på. Utbildningsansvarig
skall prata med Carl om detta för att få mer information så styrelsen kan ta ett beslut om
vilken post SAMO skall ligga på.
§ 14 Vice ordförande
§ 15 Ordförande
Styrelsen skall gå ut till termin 2 för att presentera sig. Tänkt tillfälle är på torsdag den 27
februari. Ordförande kollar upp om detta är möjligt.
Ordförande tar upp frågan om vi skall ha PM-fika för termin 2 liknande det tentamens-fika
som redan finns för termin 1. Styrelsen ställer sig positivt till detta och ordförande kollar upp
när det kan passa.
§ 16 Övriga frågor
Klubbmästare skall beställa in pikétröjor till barlaget.
Vi avvaktar med nya jackor till styrelsen.
Styrelsen skall ha ett lag till Snow Wars, sportmästaren anmäler detta.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet
Vid protokollet,
Elin Björkén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Perla Fares
Klubbmästare

___________________________
Justerat, Martin Wiklund
Sportmästare

