Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 15 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 Tove Lettevall och Erik Olsson.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-09-08 bordläggs till nästa möte.
§ 6 Info
Informationsansvarig meddelar att garderoben till examensceremonin är bokad och lyfter
frågan om garderobspersonal ska bokas eller om några styrelsemedlemmar kan ställa upp.
Styrelsen är överens om att föreningen inte ska betala personal till garderoben.
§ 7 Ordförande

Ordförande meddelar att hon vill ha beslut på att betala bilen som föreningen hyrde till festen
på fabriken. Kostnaden för bilen var 1033 kr. Styrelsen tar beslut på att betala för bilen.
Ordförande meddelar att lagboksbeställningen är sen men att den kommer i veckan.
Beslut på att betala flyg och boende för ordförande och utbildningsansvarig i Uppsala
kommer att tas via mail under veckan.
§ 8 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att ett samarbete med HHUS kommer inledas där föreningarna
kan utbyta kunskap. Mer information om samarbetet kommer.
§ 9 a JD
Huvudansvariga meddelar att gästföreläsarna till Juristens dag är bokade och klara. De fyra
föreläsarna är tillsvidare hemliga för medlemmarna.
Arbetet med att tillsätta arbetsgrupper till Juristens dag har börjat.
Huvudansvariga meddelar att lokalen till JD-banketten är bokad och klar. Lokalen som är
bokad är P5 väven.
Styrelsen lyfter frågan om hur det kan lösas att intäkter och kostnader för JD tas upp samma
år. Styrelsen ska se över vilka lösningar som finns tills nästa möte.
§ 9 b General
Fredrik Eriksson är med under mötet som representant för finsittningsgruppen och berättar om
arbetet med finsittningen.
Fredrik meddelat att finsittningsgruppen vill sänka priset för biljetterna och undrar om detta är
förenligt med budgeten. Styrelsen är överens om att höja budgeten för finsittningen och sänka
biljettpriset för medlemmarna. Beslut på vilken summa budgeten ska höjas med kommer tas
via mail i morgon.
Ordförande för JR lyfter frågan om styrelsen ska ha förtur till finsittningen. Beslut på detta tas
nästa vecka.
§ 10 Marknad
Marknadsansvarig meddelar att många medlemmar har anmält sig till eventet med Centrum
för rättvisa den 22/9.
Leveransen av JF-väskan hat ännu inte skett, den förväntas levereras 18/9.
Marknadsansvarig meddelar att Stockholmsresan nu är helt klar, alla besök bokade och
schemat är helt klart.

Marknadsansvarig vill ha ett beslut på vilket pris föreningen ska ta per biljett till IKEA-resan
Beslut på pris beslutas via mail i morgon.
§ 11 Studiesociala
Sport
Sportmästaren meddelar att det var bra uppslutning på första utomhusfotbollsträningen på
Campus Arena.
Arbetet med den årliga fotbollsturneringen har börjat.
Sportmästaren meddelar att beslut behöver tas på att betala hyran för IKSU till volleybolls
turnéring. Hyran kostar 2 800 kr. Styrelsen tar beslut på att betala hyran.
Klubb
Klubbmästaren meddelar att tiden för EPPn den 29/9 måste senareläggas, från 16.00-20.00 till
17.00-20.00. Detta på grund av att många som läser termin 1 har seminarium.
Arbetet med en E-sportsturnering har påbörjats av klubbmästaren och sportmästaren.
§ 12 De Facto

§ 13 JR
Ordförande för JR meddelar att första mötet med rådgivningsgruppen är nu på torsdag, 17/9.
§ 14 Utbildningsansvarig

§ 15 Vice ordförande
Vice ordförande meddelar att en hemlig gästföreläsare är bokad kl 10-12 den 24/11.
§ 16 Övriga frågor

§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,

Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Tove Lettevall
Klubbmästare

___________________________
Justerat, Erik Olsson
Chefredaktör De Facto

