Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 27 maj 2014
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo.
§ 2 Närvaro
Ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo, ekonomiansvarig Emma Åhs,
utbildningsansvarig Angelica Ahlström, marknadsansvarig Oscar Svanholm, klubbmästare
Perla Fares, sportmästare Martin Wiklund, chefredaktör de Facto Theresa Karlström,
representant för generalerna Tobias Flodeer, Elsa Umeå tillträdande president Olivia Åman
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Ordförande och Marknadsansvarig.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2014-06-13 godkändes.
§ 6 Info
§6a Elsa informerar
Elsa är intresserad av ett samarbete med JF.
Elsa ska besöka sin sponsor i Stockholm, ska göra detta under våren 2015. De ska undvika att
kalla det för Stockholmsresa så det inte blandas ihop med JF:s stockholmsresa.

§ 7 Ekonomiansvarig
§ 8 General
Har haft möte med klubbmästaren och chefredaktör till de facto. Kommit överens om att det
behövs 15-16 personer som jobbar under fabriksfesten.
Generalerna ska komma in med en preliminärplan angående detaljer kring fabriksfesten innan
midsommar som sedan styrelsen ska godkänna.
Styrelsen godkänner arbetsbeskrivningen för insparksutskottet.
Under insparken så kommer det vara en frukost med Kaiding, datum är inte spikat.
Tobias får beslut av styrelsen att köpa in en ny megafon för 500 kr om inte den gamla
fungerar.
§ 9 Marknad
Styrelsen tog beslut på att öka sponsringen till Stockholmsresan 2014 från 50 000 till 52 950
kr, detta innebär en sänkning på biljettpriserna till 250 kr. Då JF:s har fått en högre summa
intäkter än vad som är budgeterat så finner styrelsen att detta beslut är motiverat då pengarna
går tillbaka till medlemmarna.
Boende för Stockholmsresan är bokad från det 6 oktober till 11 oktober. Biljetter kommer
säljas i hörsalsrundan den 28 maj, T8 och T6 kommer ha förtur, sedan får T4 och T2 köpa.
Tar beslut att de som åker måste vara kårmedlem i oktober när resan sker.
Väskan kommer levereras innan midsommar
§ 10 Studiesociala
Sport
Klubb
Klubbmästaren har haft möte med sittningsgrupperna inför insparken.
T1 och T3 kommer ha företräde framför äldre terminer vi försäljning av sittningsbiljetter.
JF:s styrelse får företräde framför T5,T7 och T9 vid försäljning av biljetter till finsittningen.
Styrelsen tar beslut att det är okej med en fördrink vid finsittningen.
Bokat e-puben inför höstens EPP och en Fifa turnering.
§ 11 De Facto
Tidningen kom ut förra veckan (vecka 21).
§ 12 JR

§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig har haft ett möte med juridisk forum och kommer ha möte med dem två
veckor innan varje programråd, det vill säga cirka tre gånger per termin.
Juridisk forum vill ha vårt nyhetsbrev och de kommer använda sig av vår platsbank för att
lägga ut tjänster.
Programråd igår 26 maj, de tog upp liknande saker som under utbildningsutskottet mötet.
Utbildningsansvarig har kollat med terminansvarig för T2 för att kolla över fika för
promemorian under T2.
Även mejlat Örebro och Uppsala för att få tips om detta.
Har haft intervjuer med de som sökt utbildningsbevakare och de kommer komma ut imorgon
28 maj med vem deras förslag är.
Ser väldigt mörkt ut att prova på nya tentamenrutiner under vårens tenta.
§ 14 Vice ordförande
§ 15 Ordförande
Styrelsen godkänner arbetsbeskrivningen för utbildningsbevakaren för Samsek och JF.
Styrelsen tar beslut på att lägga ut 600 kr för folders till de nya studenterna.
Ordförande lyfter frågan att köpa in en filmkamera, använda denna för JF:s event och kunna
lägga ut filmer inför olika event.
Styrelsen tar beslut på att ordförande får köpa in en filmkamera för max 2000 kr.
§ 16 Övriga frågor
Styrelsen beslutar att rösta in Niclas Pålsson som representant i kårhusets styrelse.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Emma Åhs,
Ekonomiansvarig
___________________________
Justerat, Fredrik Ferrand Drake del Castillo
Ordförande

___________________________
Justerat, Oscar Svanholm
Marknadsansvarig

