Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 28 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.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Linn Kihlstrand och Ivar Hyllstam.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-04-14 godkändes.
Protokollet från 2015-04-21 bordläggs till nästa veckas styrelsemöte.
§ 6 Info
Informationsansvarig meddelar att JF:s hemsida inte fungerar som den ska, detta har pågått ett
par dagar tillbaka. Då hemsidan är byggd för flera år sedan har sittande styrelse ingen
information om vem som har byggt den. Informationsansvarig ska ta reda på det och få
problemet åtgärdat så fort som möjligt.

Styrelsen tar beslut på att betala flygbiljetterna till informationsansvarig och ordförande för
JR för balen i Örebro den 16 maj. Informationsansvarig ska ta reda på pris för biljetterna då
ordförande vet mer information om boende och tider. Beslut på den totala kostanden nästa
vecka.
§ 7 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att vi måste åter lyfta frågan om vilka biljetter för styrelsen vi
betalar och inte.
§ 8 JD
§ 8 a General
Tim Prellwitz är med under mötet och representerar generalerna, han meddelar att
faddergrupperna är färdiga, arbetet med bokningar är i gång, t ex. är fabriken bokad och
sittning på Lokal. Även schemat är preliminärt klart. Möte med Lokal kommer att äga rum i
veckan angående sponsringsavtal.
Ordförande efterfrågar en budget. Generalerna ska återkomma med en sådan.
Generalerna ska boka in ett datum då styrelsen och generalerna ska gå igenom schemat och
planerna. Budgeten ska redovisas en vecka innan detta möte.
Generalerna har fått en nyckelkort till JF-rummet.
§ 9 Marknad
Marknadsansvarig meddelar att kostnaden i år för JF-väskorna har ökat. Exakt hur mycket
kostanden har ökat och hur mycket väskorna eventuellt kommer att överstiga budgeten ska
ekonomiansvarig och marknadsansvarig ta reda på.
Ekonomiansvarig kommer att vara med i projektgruppen som anordnar stockholmsresan.
Marknadsansvarig meddelar att rektorn från Dragonskolan har mailat till marknadsansvarig
och bjudit in styrelsen till en samverkansträff den 7 maj. Chefredaktör De Facto och
marknadsansvarig vill gärna delta i samverkansträffen och representera styrelsen. Styrelsen
godkänner detta.
§ 10 Studiesociala
Sport
Klubb
Klubbmästaren meddelar att HHUS inte längre vill att priset på våra jurist-EPPer bara ska
kunna vinnas av juriststudenter. Detta problem löstes genom att HHUS ansvarat för att köpa
in pris för de andra studenter om de skulle vinna.

§ 11 De Facto

§ 12 JR

§ 13 Utbildningsansvarig

§ 14 Vice ordförande

§ 15 Ordförande
Ordförande meddelar att Juristens lilla rättshandbok är tryckt nu. Ordförande behöver beslut
på att betala tryckkostnaden på 9441 kr. Styrelsen tar beslut på detta.
Varje bok kostar 38 i tryck, författaren får 10 kr per bok enligt avtal. Styrelsen tar beslut på att
sälja böckerna för 50 kr styck.
§ 16 Övriga frågor
Medlemmen Henrik Jonsson är med under mötet och lyfter förslag på hur vi ska få tillbaka
kursen i rättsmedicin. Kursen fanns endast på Umeå universitet och var meriterande inför
tjänstgörelse som tingsnotarie. Styrelsen är överens om att Henrik Jonsson gärna får, genom
JF och De Facto, driva frågan om att återuppta kursen i rättsmedicin.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet
Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Linn Kihlstrand
Ordförande

___________________________
Justerat, Ivar Hyllstam
Vice ordförande

