Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 13 oktober 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, chefredaktör de Facto Erik
Ohlsson, Ordförande JR Stina Lundgren.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Tobias Flodeer och Tove Lettevall.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-10-06 godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig meddelar att hon har student för en dag på fredag, den 16/10. Två
personer kommer då och besöker universitetet.
Informationsansvarig meddelar att kuvert med JF:s logga samt adress börjar ta slut, under
veckan har hon undersökt hur mycket det skulle kosta att beställa nya från Print och media på

universitet. Från Print och media måste man minst beställa 500 kuvert och dessa skulle kosta
över 2500 kr. Informationsansvarige ska undersöka andra alternativ till nästa styrelsemöte.
Informationsansvarig har under veckan undersökt närmare hur mycket det skulle kosta att
anlita en fotograf att fotografera på examensceremonin i januari. Informationsansvarig
presenterar ytterligare två offerter från två fotografer i Umeå. Offert 1, 260 kr/h. Offert 2, 600
kr/h. Styrelsen är överens om att välja offerten från Henrik Eliasson på 260 kr/h exklusive
moms. Totalkostnad för fotografering på examensdagen presenteras på nästa styrelsemöte.
Informationsansvarig meddelar att intag av intresseanmälningar från studenterna som läser
termin 9 angående examensceremonin och examensmiddagen nu har påbörjats. Sista dag att
lämna in sin intresseanmälning är den 1/11. Intresseanmälan är inte bindande för studenterna.
§ 7 Ordförande
Ordförande meddelar att hon har haft möte med HHUS ordförande i veckan angående att
arrangera ett event med JF:s styrelse och HHUS styrelse och IE:s styrelse. Inte denna termin.
Ordförande meddelar att hon på fredag, den 16/10, ska på extra möte med bankettansvariga
för JD 2016 angående banketten.
§ 8 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att hon ska ha möte idag med föreningens revisor, Sara
Lundqvist.
§ 9 JD
Ekonomiansvarig meddelat att huvudansvariga för JD är i Stockholm på Stockholms
juristdagar i veckan.
Ekonomiansvarig meddelar att arbetsgrupperna nu har kommit igång med sitt arbete.
§ 10 Marknad
Marknadsansvarig meddelar att Stockholmsresan var lyckad och rolig. Medlemmarna och
företagen som besöktes var nöjda.
Marknad meddelar att det nu på lördag, den 17/10, är det dags för JF:s resa till IKEA i
Sundsvall. Bussen avgår kl. 08.00 från Universum.
Marknadsansvarig meddelar att han ska ha ett möte tisdagen den 20/10 med Kaiding för att
omförhandla samarbetsavtalet.
§ 11 Studiesociala
Sport
Klubbmästaren meddelar att volleybollturneringen var lyckad.

Klubb
Klubbmästaren meddelar att den 23/10 är det EPP med Kaiding. Kaiding anordnar quiz och
pris.
Klubbmästaren meddelar att HHUS har ändrat sitt mandat år, detta innebär att en ny
kvällschef för JF på E-puben måste tillsättas innan årsskiftet.
§ 12 De Facto
Chefredaktör De Facto meddelar att deadline för texten till tidningen var i fredags, 9/10.
Redigeringsarbetet för tidningen är nu påbörjat. När detta är klart kommer tidningen att
skickas på tryck.
§ 13 JR
Ordförande för JR meddelar att datumet för lunchföreläsningen med brottsoffermyndigheten
är ändrat. Detta på grund av att studenterna som läser termin 3 har skrivarvecka och de som
läser termin 1 har tenta. Det nya datumet för lunchföreläsningen är torsdag 5/11.
Föreläsningen börjar klockan 12.15 i sal 305.
Ordförande för JR meddelar det kommer att bjudas på smörgåsar under lunchföreläsningen
med Brottsoffermyndigheten, hon behöver därför beslut på köpa in 30 smörgås för 1300 kr.
Styrelsen tar beslut på att betala detta.
Ordförande för JR meddelar att de flyers som beställdes förra veckan är klara och kommer att
delas ut i MVG-gallerian i den 24/10.
§ 14 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig meddelar att Samfak och Medfak har tagit ett beslut angående kursen
Rättsmedicin för jurister. Kursen "Straffprocess" kommer att innehålla inslag av rättsmedicin
i framtiden. Styrelsen är inte nöjda med detta beslut och utbildningsansvarig ska fortsätta att
driva arbetet med att få tillbaka Rättsmedicin som en egen kurs.
§ 15 Vice ordförande
Vice ordförande meddelar att Dragonskolan vill att en styrelsemedlem från JF ska delta i
skolans programråd för ekonomiprogrammet med inslag av juridik. Programrådet kommer att
äga rum tisdagen den 20/10. Marknadsansvarig och vice ordförande ska delta på
programrådet.
§ 16 Övriga frågor
Ordförande meddelar att tid för medlemsmötet den 3/11 måste bestämmas. Styrelsen anser att
klockan 15.00 är en tid bra tid och passar in i schemat för de flesta terminer. Ordförande ska
bokar sal. Information om sal kommer inom kort.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Tobias Flodeer
Marknadsansvarig

___________________________
Justerat, Tove Lettevall
Klubbmästare

