Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 8 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 Tobias Flodeer och Oscar Larsson.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-09-02 godkändes.
§ 6 Info
Arbetet med examensceremonin för termin 9 är påbörjat. Både Aula Nordica och restaurangen
i Universum är bokad för examensceremonin och middagen den 23 januari.
§ 7 Ordförande

Ordförande meddelar att beslut måste tas på att betala ordförandes och utbildningsansvariges
balbiljett för balen i Uppsala den 27/9. Biljetterna kostar 700 kr styck, totalt 1400 kr.
Styrelsen tar beslut på att betala denna summa.
Ordförande meddelar att styrelsen ska hålla i information om tentor för termin 1 tisdagen den
13/10 kl. 14.00.
Då efterfrågan på fler svarta lagböcker fanns har ordförande gjort en beställning på 13 till
lagböcker som ska säljas till medlemmar.
Ordförande meddelar att både korv och bröd har blivit över ifrån ett av föreningens event och
föreslår att maten ska säljas till ELSA Umeå för halva inköpspriset. Styrelsen tar beslut på att
sälja korv och bröd för 440 kr till ELSA Umeå.
§ 8 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att hon har mycket arbete just nu men att det går framåt.
§ 9 JD
Huvudansvariga för JD närvarar på mötet och meddelar att de i år har bokat en annan lokal än
förra året. Detta gör att de kan öka biljettantalet och att fler medlemmar kommer att kunna
köpa biljetter till banketten detta året.
Huvudansvariga lyfter även frågan om att ändra förfaringssättet som eleverna röstar fram
årets lärare på. Frågan kommer att tas upp igen.
§ 9 a General
Andreas Ferelius var med på mötet och gick igenom all information som styrelsen behöver
inför fredagens insparksevent på Fabriken. Biljettförsäljningen till Fabriken sker torsdagen
den 10/9 kl. 12.00
§ 10 Marknad
Arbetet med Stockholmsresan och IKEA-resan fortsätter. Biljettförsäljning till IKEA-resan
kommer att ske 28/9 kl. 12.00.
§ 11 Studiesociala
Sport
Sportmästaren meddelar att IKSU är bokad lördagen den 10/10 för beachvolleyturneringen.
Afterbeach kommer att hållas på e-puben.
Klubb
Klubbmästaren meddelar att tentafesten för termin 1 är bokad, den kommer att hållas på epuben torsdagen den 29/10.

§ 12 De Facto

§ 13 JR

§ 14 Utbildningsansvarig

§ 15 Vice ordförande
Vice ordförande lyfter åter igen frågan om att betala arvode till gästföreläsare. Styrelsen tar ett
nytt beslut och ändrar sitt förra. Styrelsen tar nu beslut på att föreningen kan betala arvode till
gästföreläsare. 6 styrelsemedlemmar röstade ja, 1 lade ner sin röst och 3 styrelsemedlemmar
röstade nej.
§ 16 Övriga frågor

§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Tobias Flodeer
Marknadsansvarig

___________________________
Justerat, Oscar Larsson
Sportmästare

