Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 5 maj 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, 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 Josefin Johnsson och Tobias Flodeer.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-04-21 samt 2015-04-28 godkändes.
§ 6 Info
Biljetter till Örebro och balen den 16 maj är bokade. Kostnaden för resan dit blev totalt 1332
kr, 988 kr för två flygbiljetter och 344 kr för tågbiljetter. Styrelsen tar beslut på att betala 1332
kr för resan.
Resa från Örebro tillbaka till Umeå är ännu inte bokade.

§ 7 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att vi måste omfördela budgeten lite för att ha råd med JFväskorna.
§ 8 JD

§ 8 a General
Torgny Palm är med på dagens styrelsemöte och representerar generalerna. Han berättar om
arbetet med nollningen, att det går framåt och att allt flyter på.
§ 9 Marknad
Marknadsansvarig meddelar att Stockholmsresan börjar bli klar, datum för biljettförsäljning
och pris kommer komma under veckan.
JF-väskan vi beställde förra gången har ökat väldigt mycket i pris. Marknadsansvarig inväntar
en alternativ väska från en annan leverantör som ska skickas på posten. Denna väska är lite
mindre och billigare. Mer information kommer.
Arbetet med skoltröjorna är framskjutet till nästa termin, detta pga tidsbrist och att budgeten
kring väskan kan komma att ändras.
HHUS vill marknadsföra sina event på JF:s kanaler. Styrelsen är överens om att det är okej.
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästaren meddelar att vi spelar match mot läkarstudenterna på onsdag och torsdag, vi
kommer vinna!!
Klubb

§ 11 De Facto
Chefredaktör för De Facto meddelar att varje tidning kostar 32 kr att trycka. Det skulle alltså
kosta ca 3200 kr att ge tidningen i JF-väskan till nollorna. Styrelsen ska fundera över om detta
är en rimlig kostnad.
§ 12 JR

§ 13 Utbildningsansvarig

§ 14 Vice ordförande
Vice Ordförande meddelar att Elisabeth Fura gästföreläser tisdag nästa vecka. Styrelsen
bjuder på kaffe och fika. Vice Ordförande, ordförande och klubbmästaren bakar.
Sportmästaren, marknadsansvarig och ekonomiansvarig kokar kaffe.
§ 15 Ordförande
Ordförande meddelar att Juristens lilla rättshandbok har sålt väldigt bra, 96 st. exemplar första
säljtillfället.
JF bjuder på glass vid nästa säljtillfälle. Styrelsen tar beslut på att betala för glassen.
§ 16 Övriga frågor
Informationsansvarig lyfter frågan om alla de plastmuggar som går åt varje dag till kaffe i JFrummet, detta är inte miljövänligt och inte ekonomiskt. Styrelsen kommer överens om att
varje styrelsemedlem får ordna en egen kaffemugg som man använder och diskar. Detta för
att styrelsen ska kunna dra ner på förbrukningen av plastmuggar.
Henrik Jonsson och utbildningsansvarig ska ha ett möte med Umeås medicinska studentkår i
veckan. Arbetet med att återuppta kursen i rättsmedicin går framåt.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare
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