Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 14 april 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 Tove Lettevall och Erik Olsson.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-03-31 godkändes.
§ 6 Info
§ 7 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelat att både ekonomiansvarig och ordförande nu är firmatecknare.

HHUS har en rådgivningsgrupp som hjälper andra studentföreningar på universitetet med
ekonomin. Ekonomiansvarig ska undersöka om de kan hjälpa oss med vårt bokföringssystem.
§ 8 JD

§ 8 a Generaler
Andreas Ferelius deltog under mötet som representant för generalerna. Arbetet med insparken
är igång och generalerna har börjat med att boka in datum för sittningar. Tisdag nästa vecka är
sista ansökningsdagen till att vara fadder, då ska arbetet med att göra nollegrupperna göras.
§ 9 Marknad

§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästaren meddelar att han har bokat in fotbolls- och innebandymatcher mot
läkarstudenterna. Matcherna kommer att äga rum den 6 och 7 maj.
Arbetet med att anordna Jurister Vs. Odontologer är igång.
Klubb
Lokalen för herr- och damsittningen på lördag, 18 april, är ändrad, från Kårhuset till Lokal.
Kostnaderna för herr- och damsittningen kommer att betalas av HHUS och när alla kostnader
är helt klara så kommer de sedan att delas upp mellan föreningarna.
Styrelsen beslutar om att betala klubbmästarens biljett till herr- och damsittningen, 210 kr.
§ 11 De Facto
Chefredaktör för De Facto meddelar att första numret av De Facto 2015 är klart och tryckt.
§ 12 JR
Ordförande för JR meddelar att kickoff-kvällen med Kaiding är bokad måndag den 20/4,
temat för kvällen är klientbemötande.
§ 13 Utbildningsansvarig

§ 14 Vice ordförande

§ 15 Ordförande
Under veckan ville ordförande få ett beslut på att köpa balbiljetter till balen i Lund den 25
april åt henne och utbildningsansvarig. Biljetterna kostar 720 kr styck och totalt blir det
således 1440 kr. Styrelsen tog beslut på detta via mail.
Styrelsen tar beslut om flygbiljetter för ordförande och utbildningsansvarig om 3032kr totalt
för balen i Lund.
Styrelsen tar beslut om boende för ordförande och utbildningsansvarig om 1425kr totalt för
balen i Lund.
Styrelsen ska fundera tills nästa vecka vilka som vill åka på bal i Örebro.
Styrelsen tar beslut om 2 st balbiljetter till Örebros bal om 1500kr totalt.
Ordförande lyfter frågan om vad styrelsen tycker om att trycka upp ”Juristens lilla
rättshandbok”. Styrelsen är överens om att trycka upp 250 exemplar.
Styrelsen tar beslut om att trycka upp 250 exemplar av ”Juristens lilla rättshandbok”.
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Tove Lettevall
Klubbmästare

___________________________
Justerat, Erik Olsson
De Facto

