Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 19 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, sportmästare Oscar Larsson, chefredaktör de Facto Erik
Ohlsson, Ordförande JR Stina Lundgren.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Erik Olsson och Stina Lundgren.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-05-12 godkändes.
§ 6 Info

§ 7 Ekonomiansvarig

§ 8 JD
Styrelsen tar under mötet beslut gällande frågan om huvudansvariga för JD 2016 ska få
reservera två biljetter till stockholmsresan som äger rum höstterminen 2015.
Styrelsen tar beslut på att inte reservera två biljetter till huvudansvariga för JD.
§ 8 General

§ 9 Marknad
Marknadsansvarig meddelar att arbetet med JF-väskan fortsätter. Beslut på vilken väska JF
kommer att beställa tas nästa styrelsemöte.
Buss till stockholmsresan är bokad.
Marknadsansvarig ska preliminärboka resa till Ikea under höstterminen. Preliminärt datum är
den 17 oktober.
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästaren meddelar att arbetet med JF:s skidresa på vårterminen 2016.
Klubb
§ 11 De Facto
Chefredaktör De Facto vill ha beslut på om JF ska lägga De Facto i JF-väskan till de nya
studenterna.
Styrelsen tar beslut på att JF inte ska göra detta.
§ 12 JR

§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig meddelat att arbetet med digitala tentor går framåt även arbetet med att
återuppta kursen i rättsmedicin går bra.
§ 14 Vice ordförande

§ 15 Ordförande
Ordförande behöver ett nytt beslut på köpet av termosen, den JF tänkte köpa var slut och den
nya kostade lite mer. Styrelsen tar beslut på att köpa en annan modell för 666 kr.
Ordförande lyfter frågan om JF vill sälja den svarta lagboken under insparken 2015. Styrelsen
är positiv till att göra detta. Ordförande ska ta reda på mer information.
Ordförande lyfter frågan om JF vill ansluta sig till BeamWallet som är en betalningstjänst
som liknar iZettle som JF redan använder sig av. Styrelsen är överens om att vi inte vill är
intresserade av BeamWallet då användningen av tjänsten är krångligare för medlemmarna.
Ordförande ska på möte med kåren och diskutera frågan om verksamhetsstipendiet och hur
det ska delas ut.
§ 16 Övriga frågor
Marknadsansvarig lyfter frågan om att flytta upp ordförandes post i dagordningen på
styrelsemötena. Detta då det är viktigt att ordförande får tid till sina punkter. Styrelsen är
överens om att göra detta.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Erik Olsson
Chefredaktör De Facto

___________________________
Justerat, Stina Lundgren
Ordförande JR

