Juridiska föreningens styrelsemöte måndagen den 23 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, sportmästare Oscar Larsson, chefredaktör de Facto Erik
Ohlsson, Ordförande JR Stina Lundgren.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Linn Kihlstrand och Josefin Johnsson.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll

§ 6 Info

§ 7 Ekonomiansvarig

§ 8a JD
Val av huvudansvarig för Juristens dag. Valberedningen presenterar sin nominering: Mathilda
Thorsander, Charlotte Glimmstedt Hellqvist, Sara Welin i t4.
Valberedningens motivering:
”Valberedningen har fått träffa fem mycket kompetenta kandidater och har nu, inte utan
svårigheter, enats om vilka som ska nomineras till posten Huvudansvariga för Juristens Dag
2016. Gruppen som nomineras är väl sammansvetsad, har visat på stort engagemang och driv
samt bra idéer för hur JD ska riktas till fler studenter och bli ännu bättre. Detta tillsammans
med deras samlade erfarenheter av arrangemang gör att valberedningen är övertygad om att
gruppen är ett utmärkt val för att leda arbetet med JD 2016.”
Ingen motkandidat. Inga frågor till de nominerade. Styrelsen godkänner valberedningens
nomineringar.
§ 8b General
Val av general till insparken 2015. Valberedningen presenterar sin nominering: Torgny Palm,
Jolinn Uhlin, Andereas Ferelius, Jenny Tylbrant, Tim Prellwitz i t2.
Valberedningens motivering:
”Vi i valberedningen anser att de föreslagna personerna kommer tillföra något eget till
gruppen för att sätta sin egna stämpel på Insparken 2015 utan att för den sakens skull agera
individuellt. Som grupp kommer de här personerna komplettera varandra på ett bra sätt. Inom
gruppen finns den energi, det engagemang, och den kreativitet som insparken kräver.
Samtidigt finns lugnet och förmågan att organisera, kombinerad med en spjuveraktighet och
en vilja att hjälpa nollorna, hos samtliga i gruppen. Samtliga i gruppen anser att Insparken i
slutändan är generalernas ansvar och kritik och tips från andra medlemmar kommer inte vara
möjliga att ta hänsyn till när processen gått för långt. Detta är en uppfattning som
valberedningen delar och anser är sund för en så pass utåtriktad grupp med så många ögon på
sig. Samtliga föreslagna är praktiskt lagda på så sätt att de kommer vidta åtgärder om en
nollegrupp skulle fallera, antingen genom att omplacera nollor eller genom att själva agera
faddrar under tiden som det tar att åter tagga igång gruppens faddrar. Samtliga föreslagna
inser att det är mycket arbete att planera Insparken, men har inga problem att finna energin
och avsätta den tid som krävs för att genomföra den.
Förslaget till Insparksgeneraler är ett helhetsförslag och bör därför, utan ändringar, antas i sin
helhet. Det är skräddarsytt utifrån förutsättningarna för att bilda den bästa gruppen”
Ingen motkandidat. Inga frågor till de nominerade. Styrelsen godkänner valberedningens
nomineringar.
§ 9 Marknad

§ 10 Studiesociala
Sport

Klubb
§ 11 De Facto

§ 12 JR

§ 13 Utbildningsansvarig

§ 14 Vice ordförande

§ 15 Ordförande

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Linn Kihlstrand
Ordförande

___________________________
Justerat, Josefin Johnsson
Ekonomiansvarig

