Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 29 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 Ivar Hyllstam och Linn Kihlstrand.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-09-21 godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig berättar om det löpande arbetet med examensmiddagen. Möte med
restaurangansvariga för Universum kommer att hållas i veckan. Meny till middagen kommer
att bestämmas under veckan.
§ 7 Ordförande

Styrelsen tog beslut på att betala 1790 kr för två hotellnätter i Uppsala för ordförande och
utbildningsansvarig förra veckans styrelsemöte. Ordförande meddelar dock att endast en natt
på hotellet betalades och att för andra natten anordnades ett gratis boende. Kostnaden för
hotell i Uppsala uppgick således endast till 895 kr. Styrelsen tar beslut på detta.
Resekostnaden till Uppsala för ordförande och utbildningsansvarig kommer.
Ordförande föreslår datumet den 3 november för medlemsmöte för sektionen och föreningen.
Styrelsen är överens om att ha medlemsmötet detta datum. Tid meddelas närmare mötet.
Ordförande meddelar att hon tillsammans med marknadsansvarig i veckan ska ha ett
utvärderingsmöte med generalerna. Synpunkter från styrelsen som ska tas upp läggs fram.
Föreningen har fått erbjudande om att få en större föreningslokal. Lokalen är större men
mindre lättillgänglig då den ligger längre bort i Samhällsvetarhuset. Styrelsen ska fundera och
senare återkomma med beslut på om detta erbjudande är av intresse.
§ 8 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att hon ska ha ett möte med konsultgruppen på HHUS i veckan
för att vidare diskutera samarbetet mellan föreningarna.
§ 9 JD
Alla tre huvudansvariga för JD närvarar på mötet, de meddelar att allt är klart inför
föreläsningen med Jens Lapidus den 21 januari.
Huvudansvariga berättar om sitt löpande arbete med JD.
§ 10 Marknad
Marknadsansvarig meddelar att biljetter till IKEA-resan såldes i veckan. 37 biljetter såldes
och för tillfället finns 8 platser till resan kvar.
§ 11 Studiesociala
Sport
Sportmästaren meddelar att platserna till beach-volleybollturneringen är fulla.
Klubb
Klubbmästaren meddelar att nytt beslut behöver tas på hamburgertallrikarna som JF bjuder på
till medlemmarna på dagens EPP. Anledningen till detta är att E-puben har höjt sitt pris på
hamburgertallrikarna, 15 st kostar nu 885 kr istället 675 kr. Styrelsen tar beslut på att betala
885 kr för 15 hamburgertallrikar.
§ 12 De Facto
Chefsredaktör för De Facto meddelar att deadline för nästa nummer av tidningen är satt till
fredagen den 9/10.

§ 13 JR
Ordförande för JR meddelar att en lunchföreläsning med Brottsoffermyndigheten den 29/9 är
bokad. Temat för föreläsningen kommer att vara brottsskadeersättning, brottsoffers reaktioner
samt allmänt om bemötande av brottsoffer.
Lördagen den 24/10 kommer ordförande för JR samt medlemmar ur rådgivningsgruppen att
dela ut flyers utanför MVG-gallerian i Umeå stad. Syftet med detta är att informera om
rådgivningsgruppen och på så vis få in ännu fler ärenden.
§ 14 Utbildningsansvarig

§ 15 Vice ordförande

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Ivar Hyllstam
Vice ordförande

___________________________
Justerat, Linn Kihlstrand
Ordförande

