Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 17 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,
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 Erik Olsson och Ivar Hyllstam.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-03-10 godkändes.
§ 6 Info

§ 7 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att det kommer att hållas en föreläsning på Folkuniveristetet om
kassörens roll och föreslår att de styrelsemedlemmarna som är intresserade kan gå.

Vi har fått tryckerimomsen från tryckeriet på 28 954 kr.
§ 8 JD

§ 9 Marknad
Marknadsansvarige meddelar att byrån Gernande och Danielsson har skickat ett mail där de
uppmanar JF att marknadsföra ett event som de anordnar. De vill bland annat att vi ska sätta
upp affischer, informera på föreläsningar, skicka ut information via Facebook och på
hemsidan. Styrelsen är överens om att Gernande och Danielsson får skriva ett samarbetsavtal
om de vill ha hjälp med marknadsföring.
Marknadsansvarige har fått svar ifrån Dragonskolan och de ska träffas på torsdag för att ha ett
möte och diskutera angående det eventuella samarbetet.
Anna Holmgren i t2 kommer att hjälpa marknadsansvarige med att anordna årets
stockholmsresa. Arbetet med resan pågår.
Arbetet med JF:s medlemströjor fortsätter.
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästare meddelar att arbetet med att beställa sporttröjor har på börjat.
Klubb
Klubbmästare föreslår att priset för quizet på fredag ska vara 4 biobiljetter. Styrelsen tar
beslut på detta. Klubbmästare förslår att vi bjuder de 10 första medlemmarna som anländer till
E-puben på fredagen på hamburgertallrik, detta kostar 450 kr. Styrelsen tar beslut på detta.
Isak Vallgren i t4 är vald till ny KC.
Arbetet med herr- och damsittningen fortsätter. Kårhuset är bokat.
Klubbmästare ska på möte med ordförande med E-puben för att diskutera ett eventuellt öl
provnings event.
§ 11 De Facto

§ 12 JR
Ordförande för JR meddelar att JR kommer att byta dag för sitt rådgivningsmöte från onsdag
till torsdag kl 12.30. Detta på grund av att det annars krockar med Amnestys möte.

§ 13 Utbildningsansvarig

§ 14 Vice ordförande
UPF vill anordna en föreläsning tillsammans med JF i maj om folkrätt men tema Ukraina och
EU. Vice ordförande och marknadsansvarig ska ha möte med UPF i veckan. Mer information
kommer.
Elisabeth Fure är bokad som gästföreläsare den 12 maj. Vice ordförande försöker få
gästföreläsningen att gå ihop med terminernas scheman så att så många medlemmar som
möjligt kan komma.
§ 15 Ordförande
Ordförande meddelar att ett extra styrelsemöte kommer att hållas måndagen den 23 mars kl
12.00.
Arbetet för valberedningen är igång. Ordförande föreslår att valberedningen ska få 100 kr att
köpa fika för till sina intervjuer. Styrelsen tar beslut på detta.
§ 16 Övriga frågor
Cecilia från kåren är med under mötet och informerar om hennes arbete som kontaktperson
för Juridiska föreningen – sektionen.
Föreningen har fått ett medlemsförslag på att det ska finnas kakor i JF-rummet. Styrelsen
beslutar att inte köpa in kakor. Marknadsansvarig röstar dock för.
Styrelsen tar beslut på att salt och ketchup ska finnas i JF-rummet så att medlemmarna kan
komma hit och ta.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Erik Olsson
Chefredaktör De Facto

___________________________
Justerat, Ivar Hyllstam
Vice ordförande

