Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 31 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 Oskar Larsson och Tobias Flodeer.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-03-23 samt 2015-03-24 godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig lyfter frågan angående att ha lunchmöte i JF-rummet mellan kl 12.0012.30 då det ska vara öppet för JF:s medlemmar. Styrelsen är överens om att man kan boka en
annan sal om man ska ha möte eller att lägga mötet efter kl 12.30 om man vill ha mötet JFrummet.

§ 7 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att hon vill ha ett beslut på att vi kan gå in med extra 85 kr till
SJM då budgeten har överstigits med detta belopp. Styrelsen tar beslut på detta.
Ekonomiansvarig vill även ha beslut på att vi eventuellt kan betala för ombokning av
flygbiljetter Till Stockholm om tävlingsdeltagarna i SJM skulle få förhinder. Styrelsen är
överens om att vi står för eventuella kostnader för resan för tävlingsdeltagarna.
§ 8 JD

§ 9 Marknad
Marknadsansvarig och chefredaktören för De Facto besökte Dragonskolan idag och höll ett
föredrag för gymnasieeleverna om juristprogrammet och om hur det är att vara student.
Besöket var mycket lyckat.
JF-tröjorna ska beställas under påsken.
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästaren meddelar att han har beställt JF-sporttröjor. Faktura kommer.
Klubb
Klubbmästaren är inte närvarande på dagens möte men har tidigare gett resterande
styrelsemedlemmar material för att kunna ta ett beslut gällande budgeten för herr- och
damsittningen. Styrelsen är överens om att inte betala sittningsgruppens biljetter till
sittningen. I övrigt ser budgeten bra ut och styrelsen godkänner den.
Ordförande lyfter frågan angående JF:s alkoholpolicy då det kommer att förekomma
ölhävartävling och shottävling på herr- och damsittningen. Det kommer under tävlingarna inte
vara berusning som står i centrum, det kommer att vara fler moment runt omkring i tävlingen.
Det kommer att vara låg alkoholhalt (lätt öl, utblandat vin) på dryckerna och i små mängder.
Styrelsen är överens om att det är okej men det ska tydligt finnas alkoholfria alternativ.
§ 11 De Facto

§ 12 JR
Ordförande för JR har haft kontakt med Kaiding och kommit fram till att bokat in en kväll för
rådgivningsguppen med tema klientbemötande. Datum är ej bokat än.
§ 13 Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig meddelar att vi har fått 5 platser till Nordic Conference on law and
gender.
Utbildningsansvarig ska ha möte med kåren i veckan för att inleda förfarandet med att tillsätta
ett nytt studentombud.
Utbildningsansvarig meddelar att han har haft kontakt med Mattias Derlén. Eventuellt
kommer rättsprocessen att inkluderas i Lena Landströms kurs straffprocess.
Arbetet med digitala tentor fortsätter.
§ 14 Vice ordförande

§ 15 Ordförande
Har kontakt med Mattias Hjertstedt angående rättshandböckerna.
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Oskar Larsson
Sportmästare

___________________________
Justerat, Tobias Flodeer
Marknadsansvarig

