Juridiska föreningens styrelsemöte onsdagen den 25 februari 2015
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Linn Kihlstrand.
§ 2 Närvaro
Ordförande Linn Kihlstrand, vice ordförande Ivar Hyllstam, informationsansvarig Lovisa
Hassnert, ekonomiansvarig Josefin Johnsson, utbildningsansvarig Oskar Eriksson,
marknadsansvarig Tobias Flodeer, klubbmästare Tove Lettevall, sportmästare Oscar Larsson,
chefredaktör de Facto Erik Ohlsson, Ordförande JR Stina Lundgren.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Josefin Johnsson och Tobias Flodeer.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-02-16 godkändes.
§ 6 Info
Krokarna som vi hänger tavlor på i att JF-rummet är slut, nya behöver köpas in. Styrelsen tar
beslut på att klubbmästaren köper tavelkrokar för 100 kr.
Informationsansvarig meddelar om ett mail från NTI-Gymnasiet, de vill inleda ett samarbete
där juriststudenter håller i undervisning/workshop inom immaterialrätten. Styrelsen är positivt
inställda men vill ha mer information. Mer information kommer.

Mailkontakten fortsätter med Dragonskolan angående eventuellt samarbete där juriststudenter
besöker skolan och berättar om programmet och om hur det är att studera juridik. De ska
återkomma med mer information.
§ 7 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig föreslår att vid överföring av summor över 5000 kr så ska ordförande sitta
med och kontrollera så att allt blir rätt och så att ekonomiansvarig inte ensam är ansvarig för
överföringen. Styrelsen tar beslut på detta.
Förlag på att skaffa ett bankkort i föreningens namn för att underlätta små betalningar och
slippa kvitton.
§ 8 JD
Ordförande skickar under veckan ut informations om ansökning till huvudansvarig för
juristens dag.
§ 9 Marknad
Marknadsansvarig lyfter frågan om att boka Rex redan nu till finsittning till insparken.
Klubbmästaren ska kolla närmare på bokningen.
Arbetet med Stockholmsresan fortsätter.
Arbetet med att beställa tröjor med juridiska föreningens logga på fortsätter. Mer information
kommer.
Marknad meddelar att han ska ha ett möte med utrikespolitiska föreningen för att eventuellt
påbörja ett samarbete. Mer informations om mötets utgång kommer nästa vecka.
24 mars 2015 kommer Kaiding att anordna en casekväll. Mer information om eventet
kommer.
§ 10 Studiesociala
Sport
Arbetet med Snow wars är igång.
13 personer är anmälda till bubble football. 2 platser finns för tillfället kvar. Sista
anmälningsdag är idag.
Landstingshallen har haft uppehåll under 2 veckor men tiderna drar igång igen på måndag,
den 2 mars.
Klubb
Arbetet med herr- och damsittningen fortsätter.

EPP med musikquiz på fredag, den 27. Klubbmästaren föreslår att föreningen ska bjuda de 10
första studenterna på en hamburgertallrik. Totalt skulle EPPn kosta 830. Då är 380 kr för
priset som är dagens lunch för 4 personer på Guitars och 450 kr för hamburgertallrikarna.
Styrelsen tar beslut på detta.
Ny kvällschef för E-puben ska tillsättas, ansökningarna har påbörjats. Styrelsen ska även i
fortsättningen ställa upp och arbeta i barlaget på event som JF anordnar.
§ 11 De Facto
Arbetet med nästa nummer av de facto är igång och går bra.
§ 12 JR
Hemsidan är stängd för ärenden just nu, planen är att öppna den så snart som möjligt så fort
ordförande för JR och rådgivningsgruppen har kommit igång med arbetet.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig meddelar att information kommer inom kort inför seminariet om digitala
tentor som kåren anordnar.
Arbetet med utbildningsgruppen är påbörjat.
§ 14 Vice ordförande
Arbete med nästa föreläsare är påbörjat. Än så länge är ingen föreläsare bokad.
§ 15 Ordförande
Ordförande meddelar att JF tar över ansvaret för återsparkssittningen.
Arbetet med att tillsätta nya generaler ska påbörjas. Ordförande föreslår att vi ska ha en egen
valberedning då vi tillsätter de nya generalerna. Ordförande ska tillfråga tre kandidater.
§ 16 Övriga frågor
Ny valberedning tillsattes på årsmötet. Valberedningen har gett förslag på att Amanda Tapani
ska utses till ordförande för valberedningen. Styrelsen godkänner detta förslag.
Föreningen har fått in ett förlag ifrån en medlem om att föreningen ska börja prenumerera på
tidningen Dagens industri och hålla tidningen tillgänglig för medlemmarna. Ett års
prenumeration på tidningen kostar 6 316 kr exklusive moms. Styrelsen tar beslut på att inte
börja prenumerera tidningen på grund av kostnaden är för hög.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Josefin Johnsson
Ekonomiansvarig

___________________________
Justerat, Tobias Flodeer
Marknadsansvarig

