Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 10 november 2015
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Linn Kihlstrand.
§ 2 Närvaro
Ordförande Linn Kihlstrand, 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 Tove Lettevall och Oscar Larsson.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-11-03, protokoll från medlemsmöte för JF 2015-11-03 samt protokoll
från medlemsmöte för JF-sektionen 2015-11-03 bordläggs.
§ 6 Info
Informationsansvarig meddelar att hon fortfarande inte har fått kontakt med CityPrint och att
hon under veckan har undersökt andra tryckföretag som JF kan beställa sina kuvert ifrån. Hon
presenterar en offert från Visitkort.se.
Alternativ 1. 500 C4 kuvert med svart/vitt tryck: 1412 kr inklusive moms och frakt.
Kostnaden blir 2,8 kr/kuvert.

Alternativ 2. 500 C4 kuvert med färgtryck: 2855 kr inklusive moms och frakt. Kostnaden blir
5,7/kuvert.
Styrelsen är överens om att vi vill ha i färg. Tar beslut på att beställa kuvert från Visitkort.se
2855 kr.
Informationsansvarig meddelar att hon i veckan ska beställa examensgåvor till studenterna
som läser termin 9. Hon har fått en offert från förra årets leverantör av examensgåvan,
företaget Sporrong, som hon presenterar. 75 st. pins i äkta silver med tillhörande etui kostar
17 000 kr inklusive moms. Styrelsen tar beslut på att betala denna summa. Beställningen av
examensgåva ska läggas senare under dagen.
§ 7 Ordförande
Ordförande meddelar att flytten till den nya föreningslokalen kommer att ske torsdag den
19/11 kl. 15.00
Ordförande meddelar att salen Samvetet är bokad för styrelsemötet nästa tisdag, den 17/11.
§ 8 Ekonomiansvarig
§ 9 JD
Huvudansvariga för JD närvarar på mötet och berättar om det fortsatta arbetet med JD och
banketten.
§ 10 Marknad
Marknadsansvarige berättar om det nyuppstartade arbetet med rättegångstävlingen som
kommer arrangeras i samarbetet med ELSA.
Marknadsansvarige meddelar att arbetet med samarbetsavtalet med Kaiding fortsätter.
§ 11 Studiesociala
Sport
Sportmästaren meddelar att faktura för hyra av Landstingshallen kommer JF att få skickad till
sig innan årsskiftet.
Sportmästaren meddelar att den totala kostnaden för ingravering av pokalerna från
Volleybollturneringen och spökbollsturneringen blev 700 kr inklusive moms. Styrelsen tar
beslut på att betala denna summa.
Klubb
Klubbmästaren presenterar en offert från företaget Ljudmontage för dekoration till E-puben
för eventet Efterspök 2500 kr inklusive moms. Styrelsen tar beslut på att betala denna summa.

Klubbmästaren meddelar att kostnaden för minglet på E-puben för sittande och den nyinvalda
styrelsen blev högre än planerat, den uppgick till 785 kr istället för 680 kr. Styrelsen tar beslut
på att betala denna summa.
Klubbmästaren berättar om arbetet med JF:s brunch på lördag, den 14/11. JF för över 10 000
kr till klubbmästaren för maten på brunchen, den slutgiltiga kostnaden för maten på brunchen
kommer att tas nästa styrelsemöte.
§ 12 De Facto
Chefredaktör för De Facto meddelar att det är redaktionsmöte den 13/11 i s302 kl. 12.00.
Temat för nästa nummer av De Facto är kommunikation.
§ 13 JR
Ordförande för JR meddelar att hon till lunchföreläsningen med Brottsoffermyndigheten även
köpte in dricka, Loka, som medlemmarna bjöds på. Kostnaden för drickan blev 700 kr.
Styrelsen tar beslut på att betala denna summa.
§ 14 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarige berättar om arbetet med digitala tentor.
Nästa vecka, torsdag, den 19/11 ska utbildningsansvarige ha möte med Medicinska fakulteten
angående kursen Rättsmedicin.
§ 15 Vice ordförande

§ 16 Övriga frågor
Annika Björin, medlem, närvarar på mötet och berättar om asylrättstudenterna, en
studentorganisation i Stockholm. De erbjuder juridisk rådgivning till flyktingar. Hon lyfter
frågan om detta projekt går att starta upp även i Umeå, förslagsvis under JR. Styrelsen är
positiv till förslaget och förlaget ska undersökas närmare.

§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Tove Lettevall
Klubbmästare

___________________________
Justerat, Oscar Larsson
Sportmästare

