Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 24 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 Linn Kihlstrand och Josefin Johnsson.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-03-17 godkändes.
§ 6 Info

§ 7 Ekonomiansvarig

§ 8a JD

§ 8b Generaler
Cecilia från kåren som är ansvarig för studiesociala har meddelat att vi har tilldelats platser till
mottagningsutbildningens första del, första hjälpen.
Lina Grundin som är ansvarig för termin 1 2015 vill att vi ska diskutera om vi kan börja
insparken 2015 en vecka tidigare, detta på grund av att schemat eventuellt kommer att vara
med intensivt de första veckorna än tidigare år.
§ 9 Marknad
Marknadsansvarige meddelar att han och chefredaktör De Facto hade ett möte med
Dragonskolan i veckan. De vill att vi ska komma tisdag nästa vecka på förmiddagen och hålla
ett framförande för gymnasiestudenterna i årskurs 3 som läser juridik. Framförandet ska
handla om juristprogrammet samt hur det är att vara student. Dragonskolan vill även
eventuellt komma hit på studiebesök.
Arbetet med JF-tröjorna fortsätter. Marknadsansvarig vill beställa visningströjor för att se hur
storlekarna ser ut. JF måste betala frakten för dessa visningströjor på 120 kr, 20 kr per tröja.
Eventuellt gäller detta pris även retur av visningströjorna. Styrelsen tar beslut på att beställa
visningströjor samt att betala frakten, 240 kr, 40 kr per tröja.
Gernandt och Danielsson har tackat nej till att inleda ett samarbetsavtal.
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästaren meddelar att han har fått ett prisförslag från Swedish profile wear på JFsporttröjor: 6200 kr inklusive moms för 20 tröjor. Styrelsen är överens om att det inte skall
vara någon sponsor på tröjorna. Styrelsen tar beslut på att köpa in 20 JF-sporttröjor för 6200
kr.
Studiesocialautskottets arbete har kommit igång.
Klubb

§ 11 De Facto
Chefredaktör De Facto meddelar att Vinge inte har skrivit på samarbetsavtalet än, om det inte
skrivs innan numret skickas ut så kommer de att behöva betala för sin helsidesannons.
§ 12 JR

§ 13 Utbildningsansvarig
Det finns möjlighet att praktisera utan att läsa praktikkursen men då kräver vissa
praktikplatser ett intyg från skolan att praktiken är till gagn för studentens utbildning. Detta
system är institutionen inte nöjd med då det är ett krångligt och bristfälligt. Institutionen vill
höra med styrelsen om hur den ställer sig till att ta bort denna möjlighet till praktik. Styrelsen
är överens om att institutionen har en poäng men att den är negativt inställd till att ta bort
denna möjlighet till praktik då den anser att det är i studenternas intresse att möjligheten ska
finnas kvar. Styrelsen vill diskutera frågan vidare när utbildningsansvarig har fått reda på mer
information.
§ 14 Vice ordförande

§ 15 Ordförande
Ordförande mailar ut information angående ett remissyttrande som Kåren vill ha gällande
bland annat medlemsavgift.
Styrelsen ska utse en representant till valkommittén för att utse nytt studentombud för Kåren.
Ordförande föreslår att vi utser utbildningsansvarig som representant. Styrelsen godkänner
detta.
§ 16 Övriga frågor

§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Linn Kihstrand
Orförande

___________________________
Justerat, Josefin Johnsson
Ekonomiansvarig

