Juridiska föreningens styrelsemöte måndagen den 16 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 marknadsansvarig och klubbmästare.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-02-10 godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig meddelar att hon har fått ett mail från Dragonskolan om att de vill
inleda ett samarbete där en representant från universitetet besöker gymnasieeleverna och
berättar om hur det är att studera juridik. Tillträdande styrelse får ta beslut om de vill inleda
ett sådant samarbete.
§ 7 Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig har justerat budgeten så att den nu är klar att läggas fram på årsmöte.
Ekonomiansvarig tar upp frågan om ersättning för bakning till olika events, detta får
tillträdande styrelse ta ställning till.
§ 8 JD
§ 9 Marknad
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästaren har bokat bubbelfotboll, 15 platser finns till eventet.
Klubb
Tillträdande klubbmästare meddelar att allt är klar inför skiftesmiddagen, E-puben fakturerar
oss.
En projektgrupp ska tillsättas för herr- och damsittningen, men styrelsen anser att 16 personer,
8 från varje program, var för många i denna grupp. Styrelsen anser att fyra personer är mer
lämpligt.
§ 11 De Facto
Chefredaktör för De Facto meddelar att hon har mailat skatteverket angående moms, har inte
fått svar.
§ 12 JR

§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig meddelar att de ska ha programråd på onsdag.
Utbildningsansvarig har haft möte med juridiskt forum, de kommer att börja ha två nya kurser
på avancerad nivå.
Utbildningsansvarig meddelar att JF har fått fem platser på en konferens som forum anordnar
i maj, ska kolla om vi kan få fler platser. Platserna ska fördelas jämnt mellan termin och kön.
Mer information kommer.
Det arbetas vidare med att återuppta kursen rättsmedicin för jurister.
§ 14 Vice ordförande
§ 15 Ordförande
Ordförande tar upp frågan om JF-jackorna, ska man få ha kvar den eller ska den lämnas inom
föreningen? Styrelsen kommer fram till att styrelsemedlemmarna får behålla jackan om man
vill.

§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Oscar Svanholm
Marknadsansvarig

___________________________
Justerat, Perla Fares
Klubbmästare

