Juridiska föreningens styrelsemöte måndagen den 21 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 Stina Lundgren och Oskar Eriksson.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från 2015-09-08 och 2015-09-15 godkändes.
§ 6 Info

§ 7 Ordförande

Ordförande meddelar att hotell är bokat i Uppsala till balen den 26/9. Hotellet kostade 1790
kr, två nätter för ordförande och utbildningsansvarig. Styrelsen tar beslut på att betala 1790 kr
för hotell.
Ordförande meddelar att medlemsmöte med sektionen måste vara innan 10/11. Styrelsen ska
inom kort bestämma ett datum för detta möte.
§ 8 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig informerar om det kontinuerliga bokföringsarbetet.
§ 9 JD
Sara Welin är närvarar på mötet som representant för de huvudansvariga för JD. Sara
meddelar att arbetet med att tillsätta personer till arbetsgrupperna är igång.
Sara meddelar att det i år inte kommer att anordnas efterfest på Fabriken. De pengar som har
budgeterats för efterfesten ska omfördelas på JD.
Sara rådfrågar styrelsen om när biljetterna till banketten ska säljas, föreningen vill ha intäkter
och kostnad på samma år. Styrelsen är överens om att detta löses på bästa sätt genom att
medlemmarna får göra en bindande anmälan i november och betalning sker i januari.
§ 10 Marknad
Marknadsansvarig meddelar att Centrum för rättvisa kommer och föreläser nu på tisdag den
22/9, därför hålls inget styrelsemöte den dagen.
JF-väskorna har levererats. Dessa kommer att delas ut onsdag 22/9 vid lunch. De är gratis för
alla medlemmar som läser termin 1.
Biljetterna till JF:s IKEA-resa säljs på måndag 28/9 vid lunch. Hörsalsrundan ska bokas.
§ 11 Studiesociala
Sport

Klubb
Klubbmästaren föreslår att JF ska bjuda de 15 första medlemmarna på hamburgertallrik på
tisdagens EPP, 29/9. Styrelsen tar beslut på att betala 675 kr för hamburgertallrikarna.
§ 12 De Facto

§ 13 JR

Ordförande för JR informerar om arbetet i rådgivningsgruppen. Under veckan har
rådgivningsgruppen fått nya medlemmar och en hemsida samt flyers har skapats för att
marknadsföra gruppen ytterligare.
§ 14 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerar om det fortsatta arbetet med digitala tentor.
§ 15 Vice ordförande

§ 16 Övriga frågor
Förra styrelsemötet lyftes frågan om huruvida styrelsen ska ha företräde på att köpa biljetter
till finsittningen eller inte. Styrelsen röstar och tar beslut på att styrelsen ska få företräde efter
nollor och faddrar. Detta innebär att styrelsen får köpa biljetter efter nollor och faddrar men
innan övriga medlemmar på programmet. Erik Olsson var skiljaktig och röstade emot att
styrelsen skulle få företräde.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Oskar Eriksson
Utbildningsansvarig

___________________________
Justerat, Stina Lundgren
Ordförande JR

