Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 27 januari 2015
§ 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, utbildningsansvarig Angelica Ahlström,
marknadsansvarig Oscar Svanholm, klubbmästare Perla Fares, chefredaktör de Facto Theresa
Karlström.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes marknadsansvarig och klubbmästare.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-01-20 bordläggs då det ej är justerat
§ 6 Info
Universum skippade vakterna i år till examensceremonin så det blir ingen kostnad för oss. Vi
behöver alltså ej betala 3000 kronor för det.
§ 7 Ekonomiansvarig

§ 8 SJM
SJM-ansvariga är Sandra Svegeboe och Robin Hoverberg. Lokalfinalen kommer äga rum här
i Umeå och de kollar upp alternativ för banketten. Sandra undrar om JF kan sponsra banketten
med en viss summa då Mannheimers Swartlings budget är begränsad. Styrelsen bordlägger
denna fråga till efter budgetmötet.
§ 9 Marknad
§ 10 Studiesociala
Sport
Tillträdande sportmästare meddelar att det var för få anmälningar för att skidresan ska gå att
genomföra detta år.
Ordförande tar upp Snow Wars och att det snart behöver bestämmas ett datum när eventet ska
ske. Tillträdande sportmästare kollar upp detta.
Klubb
Tillträdande klubbmästare meddelar att det mest troligt blir en sittning tillsammans med
ekonomerna den 18 april.
§ 11 De Facto
§ 12 JR
Cecilia Smith har valt att ej tillträda som ordförande för JR på årsmötet i februari. Styrelsen
får fundera på hur posten ska tillsättas och bordlägger detta till nästa styrelsemöte.
§ 13 Utbildningsansvarig
§ 14 Vice ordförande
Vice ordförande meddelar att Göran Lambertz föreläser den 16 februari 14:30-16:30.
§ 15 Ordförande
Togs beslut på att betala blommor till JD huvudansvariga under veckan till ett värde av 300
kronor.
Ordförande påminner om att verksamhetsberättelser ska lämnas in senast den 30 januari.
§ 16 Övriga frågor

§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Elin Björkén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Oscar Svanholm
Marknadsansvarig

___________________________
Justerat, Perla Fares
Klubbmästare

