Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 12 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, 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 Oscar Larsson och Tove Lettevall.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-05-05 godkändes.
§ 6 Info
Under veckan ville informationsansvarig ha beslut på att betala resan för informationsansvarig
och ordförande för JR tillbaka till Umeå från Örebros bal. Priset för resan blev totalt 1378 kr.
Styrelsen tog beslut via mail att betala denna kostnad. Styrelsen tog även beslut om att betala
taxi från Umeå flygplats och hem.

Informationsansvarig har under veckan köpt nya toner till skrivaren. 1218 kr för ett tonerpaket
från IncClub som kommer levereras i veckan samt en akut påfyllning av svartfärg för 599 kr
från Kjell och Company. Styrelsen tar beslut på att betala 1 817 kr för toner till skrivaren.
Informationsansvarig lyfter frågan om att köpa in ytterligare ett tonerpaket då IncClub för
tillfället har ett tillfälligt erbjudande som gör tonerpaketet extra billigt. Styrelsen är överens
om att det inte är bra att ha för många toner i lager.
§ 7 Ekonomiansvarig

§ 8 JD
Huvudansvariga för Juristens dag 2016 är med under mötet och berättar om årets arbete.
Datumet för JD är bokat 20-21 januari 2016.
Huvudansvariga vill att de ska få förtur på två platser på stockholmsresan. Styrelsen ska
diskutera detta vidare.
§ 8 a General
Generalerna meddelar att alla lekar är klara för tvistemålet och för ängarna.
Sittningsgrupperna är klara.
Budgeten är påbörjad.
Schemat för hela insparken är helt klart nu.
Insparkströjorna ska beställas i veckan när loggan är klar.
§ 9 Marknad
Marknadsansvarig meddelar att arbetet med väskan fortsätter. Väskan ska beställas nästa
vecka.
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästaren meddelar att Landstingshallen är preliminärt bokad till höstterminen.
Skidresa till Hemavan i vinter ska preliminär bokas. Förslag på datum är helgen efter
omtentamen, alltså i slutet på februari.
Klubb
Klubbmästaren meddelar att EPP har bokats till höstterminen.
Pubkväll är inbokat för insparken, måndagen 7/9 2016.

Tentafesten är bokad på Lokal den 5/6. Tentafesten kostar 3000 kr. Våra medlemmar får
gratis inträde och företräde i kön fram till klockan 23.00. Styrelsen tar beslut på att betala
denna summa.
Fredrik Eriksson är med under mötet och representerar finsittningsgruppen. Han föreslår att
JF ska hyra in en fotograf under finsittningen som ska ta fina bilder på gästerna.
Fredrik meddelar att Rex har höjt priserna för vin och mat, detta medför att priserna på
biljetterna till finsittningen kommer öka. Grundpriset för varje biljett är 554 kr. Priset för
varje biljett för våra medlemmar skulle då bli 454 kr. Sittningsgruppen föreslår att vi ska höja
budgeten för finsittningen med 5100 kr. Då skulle priset för våra medlemmars biljetter bli 440
kr och ha möjlighet att hyra in en betald fotograf. Då det finns ganska mycket kvar i
klubbmästarens budgetpost är styrelsen överens om att höja budgeten för finsittningen.
Styrelsen tar inget beslut på en specifik summa idag. Fredrik ska ta reda på information om
pris för att hyra in en betald fotograf.
Klubbmästare föreslår att JF ska lotta ut biobiljetter till våra medlemmar under vår EPP den
25/5. Styrelsen tar beslut på detta. Vi kommer även att bjuda de 20 första medlemmarna får
hamburgertallrik, detta kostar 900 kr. Styrelsen tar beslut på detta.
§ 11 De Facto

§ 12 JR

§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig meddelar att arbetet med namninsamlingen för att återuppta kursen i
rättsmedicin går bra.
§ 14 Vice ordförande

§ 15 Ordförande
Styrelsen tar beslut på att köpa in en stor kaffetermos för 612 kr inklusive moms och frakt.
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Oscar Larsson
Sportmästare

___________________________
Justerat, Tove Lettevall
Klubbmästare

