Juridiska föreningens styrelsemöte onsdag den 2 september 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 Josefin Johnsson och Linn Kihlstrand.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-05-26 godkändes.
§ 6 Info

§ 7 Ordförande

Ordförande meddelar att alla 50 svarta lagböcker som föreningen beställde är nu sålda.
Ordförande lyfter frågan om vi ska beställa fler. Styrelsen kommer överens om att ordförande
ska se efter om efterfrågan finns.
Ordförande har varit på prefektens beslutsmöte i måndags.
§ 8 Ekonomiansvarig

§ 9 JD
§ 9 a General
§ 10 Marknad
Marknadsansvarig meddelar att leveransen av JF-väskan är sen. Den beräknas komma inom 2
veckor.
Arbetet med Ikearesan den 17/10 fortsätter. I nuläget är en buss bokad, om efterfrågan finns
kan en till buss bokas.
Centrum för rättvisa kommer hit och föreläser och bjuder på korv med bröd den 22/9.
Lunchföreläsningen är endast för 40 personer.
§ 11 Studiesociala
Sport
Sportmästaren meddelar att arbetet med årets fotbollsturnering har börjat.
Försäljningen av JF:s skidresa kommer att ske i november.
JF:s tider i Landstingshallen startar igen efter nollningen.
Klubb
Klubbmästaren meddelar att intresset för att engagera sig i det studiesociala utskottet har varit
stort bland termin 1, vilket är kul.
JF:s första EPP ska bokas tisdagen den 29/9. Tema är ännu inte bestämt. EPPn kommer att
vara reserverad endast för JF:s medlemmar.
§ 12 De Facto

§ 13 JR

Orfrörande för JR meddelar att JR:s hemsida ligger nere för tillfället på grund av tekniska
problem under sommaren vilket kommer att åtgärdas i veckan.
JR:s första möte kommer äga rum efter nollningen.
§ 14 Utbildningsansvarig

§ 15 Vice ordförande
Vice ordförande lyfter frågan om att betala arvode till gästföreläsare. Styrelsen tar beslut på
att inte betala arvode till gästföreläsare. 3 styrelsemedlemmar röstade ja, 1 lade ner sin röst
och 6 styrelsemedlemmar röstade nej
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Josefin Johnsson
Ekonomiansvarig

___________________________
Justerat, Linn Kihlstrand
Ordförande

