Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 3 november 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 Olsson, Ordförande JR Stina Lundgren.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Josefin Johnsson och Tobias Flodeer.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-10-20 och 2015-10-27 godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig meddelar att i söndags var sista datumet för att skicka in
intresseanmälningarna för examensdagen. Alla registrerade studenter på termin 9 har inte
skickat in sin intresseanmälan än. I dagsläget har 444 personer intresseanmält sig till
examensceremonin och 333 personer till banketten.

Informationsansvarig meddelar hon inte har fått något svar från City Print angående
beställningen av kuvert med JF-loggan. Informationsansvarig ska under veckan undersöka om
det finns ett annat tryckeri som föreningen kan beställa kuvert ifrån.
§ 7 Ordförande
Ordförande meddelar att hon behöver ett beslut på att betala balbiljetter á 755 kr till
Stockholms bal för ordförande och utbildningsansvarig. Styrelsen tar beslut på att betala totalt
1510 kr för biljetter till Stockholms bal.
Ordförande meddelar att hon även behöver ett beslut på att betala balbiljetter á 500 kr till
Göteborgsbal för ordförande och utbildningsansvarig. Styrelsen tar beslut på att betala totalt
1000 kr för biljetter till Göteborgs bal. Styrelsen tar beslut på att betala denna summa.
Ordförande påminner att styrelsens UmU-kort behöver uppdateras för att styrelsen ska få
tillgång till den nya föreningslokalen.
Ordförande meddelar att hon har haft möte med Kajsa Henning Mäki i veckan. Under mötet
beslutades att föreningen ska hjälpa institutionen med att marknadsföra kursen praktiskt
europaprocess.
§ 8 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att en ny revisor för sektionen ska väljas in senare idag på
medlemsmötet. Ekonomiansvarig meddelar att hon under veckan har beslutat att föreslå Jens
Hall som revisor, han är med i HHUS konsultgrupp.
Sektionens revisor för sektionen har gett förslag på att styrelsen ska få ansvarsfrihet, detta
kommer att röstas igenom på årsstämman i februari.
Ekonomiansvarig meddelar att hon under veckan han uppdaterat budgeten. Hon förslår att
styrelsen har ett budgetmöte nästa vecka. Datum för budgetmötet bestäms under veckan.
§ 9 JD
Samtliga huvudansvariga för JD närvarar på mötet.
Huvudansvariga meddelar att ändringar har gjorts gällande banketten. Nya omständigheter
gällande bankettlokalen har framkommit under arbetet med banketten och därför är lokalen
Fabriken bokad för efterfest.
Huvudansvariga meddelar att kuvertpriset för banketten är 945 kr utan sponsring. I enlighet
med budgeten ska JF sponsra med 12 000 kr för att sänka biljettpriset för medlemmarna.
Huvudansvariga vill utöka budgeten med 8000 kr för att kunna sänka biljettpriset ytterligare.
Huvudansvariga vill även att JF ska stå för kostnaderna för bokningen av efterfesten på
Fabriken, denna kostnad beräknas bli 10 300 kr.
Huvudansvariga meddelar även att budgetposten som är avsedd för att betala bankettbiljetten
för styrelserepresentanter och ansvariga för JD behöver utökas med 2 950 kr.

Styrelsen ska diskutera detta på budgetmötet nästa vecka och då ta ett beslut gällande att
utöka budgeten.
§ 10 Marknad
Marknadsansvarig meddelar att han har haft möte med Kaiding förra veckan angående
omförhandling av samarbetsavtalet. Än är inte samarbetet färdigt.
§ 11 Studiesociala
Sport
Klubb
Klubbmästaren meddelar att hon ska köpa in dekorationer för att pynta E-puben på eventet
Efterspök nästa fredag, 13/11. Dekorationerna kommer att kosta max 2000 kr. Styrelsen tar ett
preliminärt beslut på att betala denna summa.
Klubbmästaren meddelar att förfriskning till minglet ikväll för sittande styrelse och nyinvald
styrelse på E-puben kommer att kosta 680 kr. Styrelsen tar beslut på att betala detta.
§ 12 De Facto

§ 13 JR
Ordförande för JR meddelar att den slutgiltiga kostnaden för smörgåsarna som JF ska bjuda
medlemmarna på under lunchföreläsningen med Brottsoffermyndigheten är 2 060 kr inklusive
moms. Styrelsen tar beslut på att betala denna summa.
§ 14 Utbildningsansvarig
Den digitala tentan gick jättebra.
§ 15 Vice ordförande

§ 16 Övriga frågor
Informationsansvarig lyfter att styrelsen ska välja två styrelsemedlemmar att föreslå som
justerare på JF och JF-sektionens medlemsmöte, mötet äger rum senare idag. Som förslag till
justerare valdes Tobias Flodeer och Oskar Eriksson.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Josefin Johnsson
Ekonomiansvarig

___________________________
Justerat, Tobias Flodeer
Marknadsansvarig

