Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 3 mars 2015
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Linn Kihlstrand.
§ 2 Närvaro
Ordförande Linn Kihlstrand, vice ordförande Ivar Hyllstam, informationsansvarig Lovisa
Hassnert, 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 Oscar Larsson och Tove Lettevall.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-02-24 godkändes.
§ 6 Info
Dragonskolan och NTI-gymnasiet har återkommit med mer information angående ett
eventuellt samarbete med respektive gymnasium.
Vice ordförande tar över kontakten med NTI-gymnasiet.

Marknadsansvarig tar över kontakten med Dragonskolan.
§ 7 Ekonomiansvarig
§ 8 JD
§ 9 Marknad
Nästan alla samarbetsavtal är klara.
Marknadsansvarig meddelar om mötet med utrikespolitiska föreningen, de vill inleda ett
eventuellt samarbete gällande föreläsningar. De vill även anordna en föreläsning tillsammans
med JF. Mer information kommer.
§ 10 Studiesociala
Sport
Platserna till bubble footballen i morgon är fyllda.
Arbetet med Snow wars fortsätter. Vi ber till vädergudarna att snön ligger kvar till den 13/3.
Klubb
Klubbmästare meddelar att Rex är preliminär bokat till finsittningen under insparken, de ska
återkomma med en offert.
Arbetet med herr- och damsittningen fortsätter.
§ 11 De Facto
Chefredaktör för De Facto meddelat att Juridiska föreningen ska få tillbaka tryckerimomsen.
§ 12 JR
Ordförande för JR meddelar att Andrea Sjödin har blivit tillsatt som vice ordförande för JR.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig meddelar var på utbildningsutskottsmöte och förklarar de förändringar
som har genomförts för termin 1.
§ 14 Vice ordförande

§ 15 Ordförande

Ordförande meddelar att Theresa Karlström, Henrik Johnsson och Josefin Mellgren har tackat
ja till att sitta i valberedningen för generalerna. Styrelsen tar beslut på att det ska vara 5
stycken generaler för insparken 2015.
§ 16 Övriga frågor
Studentombudet Pontus Neander var med under mötet och informerade om hans arbete. Han
meddelar även att frågan som dåvarande utbildningsansvarig Angelica lyfte gällande paus
under tentan inte kommer att genomföras. Detta på grund av ekonomiska skäl.
Styrelsen har fått in ett förslag ifrån en medlem om att JF ska anordna julsittningen.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Oskar Larsson
Sportmästare

___________________________
Justerat, Tove Lettevall
Klubbmästare

