Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 21 april 2015
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Linn Kihlstrand.
§ 2 Närvaro
Ordförande Linn Kihlstrand, vice ordförande Ivar Hyllstam, 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 Stina Lundgren och Oskar Eriksson.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-04-14 bordläggs till nästa veckas styrelsemöte.
§ 6 Info
Ekonomiansvarig meddelat att färgen till skrivaren är slut, informationsansvarig ansvarar för
att köpa in nya patroner.
§ 7 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att nästan alla JD fakturor har blivit betalda.

Ekonomiansvarig meddelar att hon ska göra en sammanställning över budgeten hittills så att
styrelsen vet vilka kostnader vi har haft och hur vi ligger till i budgeten.
§ 8 JD
Förra årets huvudansvariga hade överlämning i fredags och de nya huvudansvariga har börjat
med sitt arbete.

§ 9 Marknad

§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästaren meddelat att det var hög närvaro, 14 stycken, igår på innebandyn i
Landstingshallen.
Sportmästaren väntar fortfarande på leverans av sporttröjorna, de förväntas levereras de
närmsta dagarna.
Planeringen med Jurister vs. Odontologer som ska äga rum i vår har börjat.
Klubb
Klubbmästaren meddelat att hon har fått positiva reaktioner på herr- och damsittningen som
ägde rum i lördags.
Klubbmästaren ska lämna in kvitton till HHUS idag så att de kan skicka fakturor till oss.
EPP på fredag med Amnesty. Vi väljer att inte bjuda på hamburgare denna gång då event och
marknadsföring redan är gjord av Amnesty.
Tentafesten är bokad på fredag 5/6 när alla terminer har skrivit. Blir på Lokal.
Klubbmästaren har fått en offert från REX för finsittningen, allt såg bra ut.
§ 11 De Facto
Chefredaktör för De Facto meddelar att det ska ske ett redaktionsmöte på måndag inför nästa
nummer av de Facto.
Styrelsen måste diskutera om JF ska dela ut De Facto i ryggsäcken till nollorna. Styrelsen ska
fundera på det och tar beslut senare.
§ 12 JR

Ordförande för JR berättar om kick-offen med Kaiding som ägde rum igår. Det var 14st
medlemmar och kvällen var lyckad och uppskattad av deltagarna.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig ska åka till Lund på lördag på möte. Utbildningsansvarig ska då diskutera
digitala tentor, rättsmedicin för jurister och praktikintygen. Förslag på att utbildningsansvarig
även ska ta upp hur det gör med Power Point-bilder inför föreläsningar och vad/om man kan
ställa för krav på lärarna om det.
§ 14 Vice ordförande

§ 15 Ordförande
Under veckan ville ordförande ha ett nytt beslut på kostnaden för boende i Lund i samband
med balen den 25 april. JF Lund rekommenderade ordförande att inte bo på det hotell som
sedan tidigare är bokat, detta på grund av att det ligger långt ifrån Juridicum där mötena
kommer att hållas. JF Lund rekommenderade istället ett annat boende.
Tidigare beslut för boende för två personer i två nätter var 1425kr.
På grund av ombokning kommer kostnaden istället uppgå till 1853kr, dvs. ca 100kr mer per
natt/pers. Styrelsen är överens om att dessa pengar "tjänas in" eftersom ordförande och
utbildningsansvarig inte kommer behöva ta taxi/buss till möten/bal.
Styrelsen godkänner den nya kostnaden och tar beslut på att betala den.
Under veckan har styrelsen fått fundera på vilka styrelsemedlemmarna som vill åka på
representation till Örebros vårbal. Ordf. JR Stina Lundgren och Informationsansvarig Lovisa
Hassnert anmälde intresse och styrelsen bestämmer att de får åka. Boende får de av JF Örebro
och priser för transport ansvarar de själva över och återkommer.
Styrelsen ska fundera kring vad de vill ha med i den JF-folder som skickas ut under
sommaren till de nya studenterna.
§ 16 Övriga frågor
Klubbmästaren köper avkalkningsmedel till kaffekokaren.
Förslag att köpa in en till större termos, då styrelsen märkt att de termosar JF har inte alltid
räckt till vid stora event, ex. Lambertz föreläsningen. Pris ska tas fram.
Förslag om att skaffa en timer till kaffekokaren, ifall någon glömmer att stänga av den. Pris
ska tas fram.
Ordförande påminner om att alla styrelsemedlemmar måste skriva under de justerade
protokollen som finns insatta i protokollpärmen.

§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Linn Kihlstrand,
Ordförande

___________________________
Justerat, Stina Lundgren
Ordförande JR

___________________________
Justerat, Oskar Eriksson
Utbildningsansvarig

