Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 16 december 2014
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo.
§ 2 Närvaro
Ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo, informationsansvarig Elin Björkén,
ekonomiansvarig Emma Åhs, utbildningsansvarig Angelica Ahlström, marknadsansvarig
Oscar Svanholm, klubbmästare Perla Fares, chefredaktör de Facto Theresa Karlström,
Ordförande JR Emma Sundelin, huvudansvarig JD Sara Andersson.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes ekonomiansvarig och marknadsansvarig.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2014-12-02 och 2014-12-09 godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig meddelar att hon hyrt ljus/ljudutrustning från Staraudio till ett
prisförslag om 4 400 kronor exklusive moms. Finns ingen budgetpost för det detta år men
detta kommer ju falla in under nästkommande år. Styrelsen tar beslut på detta till ett värde av
5 500 kronor inklusive moms.

Informationsansvarig påminner om att skriva under gamla mötesprotokoll, finns en hel del
som behöver få en underskrift i pärmen.
§ 7 Ekonomiansvarig
Styrelsen tog beslut under veckan på att köpa in fika till budgetmötet om 300 kronor.
Ekonomiansvarig meddelar att resultatet från budgetmötet ligger nu på ungefär minus 40 000
kronor. Detta är ej rimligt och hon ber alla poster se över deras budget till nästkommande
budgetmöte som sker i mitten på januari.
§ 8 JD
§ 9 Marknad
Marknadsansvarig har haft möte med ST gällande deras samarbetsavtal. En diskussion kom
upp att JF ska vara fackligt obundna och samarbetsavtalet ifrågasätts. Marknadsansvarig
kollar upp detta med kåren.
§ 10 Studiesociala
Sport
Tillträdande sportmästare meddelar att det varit svårt att få folk till landstingshallen och
veckans träningar blir inställda.
Klubb
Klubbmästare meddelar att tentafesten är bokad den 15/1 på Lokal.
§ 11 De Facto
Chefredaktör för De Facto meddelar att tidningen skickas ut till medlemmarna nu. Hon
meddelar också att det blev fel i trycket och att en del av Mannheimer Swartlings annons är
borta.
§ 12 JR
Ordförande för JR meddelar att hon åker utomlands nästa termin så detta är sista mötet hon
deltar på.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig meddelar att hon fick ett mail från studentombudet på Betsek och HHUS
som arbetat mycket med tentamensrutinerna. Hon meddelade att det inte kommer bli ett test
av de nya rutinerna på någon juridiktenta, detta på grund av att vi skriver i stora salar och det
finns en risk för fusk och det skulle innebära ett behov av fler tentamensvakter.
Tillträdande utbildningsansvarig meddelar att de var på ett möte om digiexam, digitala tentor.
Han anser att det verkar bra och lovande. Ett seminarium kommer äga rum i mars.

§ 14 Vice ordförande
§ 15 Ordförande
Ordförande meddelar att han var på ett möte med andra sektioners ordförande från Umeå
Universitet. Han berättade att Umeå Studentkår utträtt ur Sveriges Förenade kårer och detta
var något som de andra tyckte de skulle jobba med till våren. De diskuterade om att eventuellt
göra något med de andra sektionerna till våren, eventuellt på Valborg.
Ordförande tar upp frågan om hur många som kan stå för JF:s monter på Juristens dag.
Klubbmästare och ekonomiansvarig gör upp ett schema för dagen. Han frågar också vilka
som kan erbjuda boende under Juristens dag.
Ordförande behöver beslut på lunch under Juristens dag på restaurang Lingon, det är 17
personer som ska äta till ett totalt värde av 1 275 kronor. Styrelsen tar beslut på detta.
Ordförande påminner om att styrelsen ska skriva verksamhetsberättelser, sista datum de ska
vara inne är 13 januari.
§ 16 Övriga frågor
Klubbmästare lyfter frågan hur många biljetter som finns över till JD-banketten och om
styrelsen får plats. I dagsläget är det lite osäkert eftersom de ej fått in alla svar från företagen
än.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Elin Björkén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Emma Åhs
Ekonomiansvarig

___________________________
Justerat, Oscar Svanholm
Marknadsansvarig

