Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 10 mars 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,
klubbmästare Tove Lettevall, sportmästare Oscar Larsson, Ordförande JR Stina Lundgren.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Oskar Eriksson och Stina Lundgren.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-03-03 godkändes.
§ 6 Info

§ 7 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att fakturorna till utställarna på JD är utskickade.

§ 8 JD

§ 9 Marknad

§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästare meddelar att arbetet med Snow Wars fortsätter och att eventet kommer att gå att
genomföra trots snöbrist.
Klubb
Klubbmästare meddelar att en EPP med Amnesty är inbokad den 24 mars.
Arbetet med att tillsätta en ny KC fortsätter.
§ 11 De Facto

§ 12 JR

§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig meddelar att arbetet fortsätter med att återuppta kurs i rättsmedicin.
Arbetet med digitala tentor går framåt. Institutionen har inte möjlighet att införa digitala
tentor på egen hand, detta på grund av ekonomiska skäl. Det måste i dagens läge ske genom
fakulteten.
§ 14 Vice ordförande
Vice ordförande meddelar han har fått svar ifrån NTI-gymnasiet. Det eventuella samarbetet
som de vill införa gäller utbildning för gymnasiets lärare, inte för dess elever. Styrelsen
kommer fram till att vi inte är intresserade av att föreläsa för lärarna om hur de ska lägga upp
sin undervisning. Vi vill inte inleda ett sådant samarbete.
Gästföreläsare för våren är preliminärbokad.
§ 15 Ordförande

§ 16 Övriga frågor
Niclas Pålsson i t4 är med under mötet och meddelar att Umepedagogerna och Humsek har
startat en pub i Kårhusets skybar och undrar om JF är intresserade av att vara med och
engagera sig i puben. Styrelsen är positivt inställd till puben och bestämmer att se om intresse
finns bland medlemmarna att arbeta på puben. Styrelsen anser att det är viktigt att värna om
ny studentpub på campus.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Oskar Eriksson
Utbildningsansvarig

___________________________
Justerat, Stina Lundgren
Ordförande JR

