Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 10 februari 2015
§ 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.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes ekonomiansvarig och chefredaktör för De Facto.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2014-02-03 godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig har fått ett mail från en student som ej läser jurist som undrar om denne
får komma på gästföreläsningen med Göran Lambertz. Styrelsen bestämmer att om det finns
plats så finns det ej något hinder men JF-medlemmar har företräde. Styrelsen bestämmer även
att endast ta in studenter till de platser som finns, detta för att förhindra att folk sitter i
trappen.

Utbildningsansvarig och ekonomiansvarig kontrollerar kårleg och leg till föreläsningen. Fikat
sker i pausen – informationsansvarig står vid fikat så att ingen tar i början. Ordförande och
tillträdande marknadsansvarig kokar kaffe.
§ 7 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att allt såg bra ut i bokföringen och att allt var i sin ordning för
verksamhetsåret 2014.
Ekonomiansvarig har diskuterat med revisorn om JF:s minusbudgetering på minus 19 000
kronor och hon meddelar att man kan göra så men att nollbudgetera är att föredra. Styrelsen
väljer att justera budgeten så att vi ej minusbudgeterar så mycket och styrelsen bestämmer
exakt summa vid nästa styrelsemöte.
§ 8 SJM
§ 9 Marknad
Marknadsansvarig meddelar att samarbetsavtalet med Jusek landade på 8000 kronor och ej 10
000 kronor som planerat.
Han meddelar även att tygpåsarna är beställda.
§ 10 Studiesociala
Sport
Tillträdande sportmästare meddelar att ett event finns ute för att söka till studiesociala
utskottet.
Han tar även upp ett förslag på event gällande bubbelfotboll som vi kan ha i landstingshallen.
Kostar 2 000 kronor för 10 personer, dock kan fler anmäla sig men då kostar det extra.
Styrelsen tar ett beslut på att genomföra eventet till en kostnad av 2000 kronor. Sportmästaren
ska kolla ett lämpligt datum då detta är genomförbart.
Klubb
Tillträdande klubbmästare meddelar att hon haft möte med Peter på Lokal och det finns
möjlighet att ha sittningen på Kårhuset då Peter hyr Kårhuset några dagar.
Tillträdande klubbmästare behöver en deposition på 750 kronor i kontanter till E-puben till
styrelsens skiftesmiddag. Tillträdande klubbmästare betalar och lämnar in kvitto. Styrelsen tar
beslut på denna summa.
§ 11 De Facto
Chefredaktör för De Facto meddelar att hon arbetar vidare med momsen.

§ 12 JR
Ordförande meddelar att han skrivit ihop en text till utlysningen av posten som ordförande för
JR. Utlysningen läggs ut på anslagstavlor, hemsidan samt Facebook.
§ 13 Utbildningsansvarig
Chefredaktör för de facto har fått en fråga av en medlem hur det går till vid omprövning av en
tentamen. Det går till så att man jämför sina egna svar med svarsförslagen och påvisar på
skillnader däremellan.
§ 14 Vice ordförande
Vice ordförande meddelar att han stoppat upp affischer till föreläsningen om Göran Lambertz.
§ 15 Ordförande
Ordförande meddelar att årsmötet är flyttat den 23 februari från klockan 15:15 till 16:15.
§ 16 Övriga frågor
Styrelsemötet nästa vecka är flyttat till onsdagen den 18 februari.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Elin Björkén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Emma Åhs
Ekonomiansvarig

___________________________
Justerat, Theresa Karlström
Chefredaktör för De Facto.

