Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 24 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, ordförande JR Stina Lundgren.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Linn Kihlstrand och Oskar Eriksson.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-11-10 samt 2015-11-17 godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig meddelar att hon i veckan har varit i kontakten med Olof Hellström som
har ett coverband angående att spela på examensbanketten. En spelning på 1,5 h skulle kosta
mellan 3 000-4 000 kr. Styrelsen är överens om att det är ett bra förslag och att
informationsansvarig till nästa möte ska undersöka mer.

§ 7 Ordförande
Ordförande meddelar att hon i veckan ska på möte med HHUS:s och IE:s sittande och
nyinvalda ordförande för att se över samarbetet inför verksamhetsåret 2016.
Ordförande meddelar att hon nu har fått ett särskilt kort till föreningslokalens dörr så att vi
mellan kl. 8-16 kan ställa upp dörren utan att den piper. Styrelsen delar på detta kort.
§ 8 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att bokslutet för JF-sektionen nu är lämnat till Lars-Göran
Bokeskog på kåren.
Ekonomiansvarig lyfter att styrelsen inom en snar framtid måste ha ett budgetmöte inför
verksamhetsår 2016. Ett datum för budgetmötet ska bestämmas till nästa veckas styrelsemöte.
Beslut tas på att kostnaden för hyra av lokalen Fabriken på 10 300 kr ska betalas detta
verksamhetsår 2015.
§ 9 JD
Huvudansvariga för JD närvarade på mötet och meddelade att de den 2/12 ska stå i
hörsalrundan för att informera JF:s medlemmar om JD samt bjuda på glögg och julfika.
Huvudansvariga meddelar att försäljning av biljetter till JD:s bankett kommer att ske den
15/12. Mer information om tid och plats kommer.
Inbjudningarna till JD-banketten som ska skickas till studenterna som läser t9 klara och redo
att skickas.
Ett nytt röstförfarande för Pedagogiska priset är bestämt. Styrelsen är överens om att det nya
röstförfarandet är bra och godkänner detta.
§ 10 Marknad

§ 11 Studiesociala
Sport
Sportmästaren berättar om ett eventuellt samarbete med Toughest. Mer information kommer.
Sportmästaren har under veckan köpt in suspensoar och knäskydd till innebandyn i
Landstingshallen. Totala kostnaden för inköpet var 450 kr.
Sportmästaren meddelar att bindande anmälan till JF:s skidresa kommer att ske onsdag 2/12
kl. 12.00.
Klubb

E-puben är bokad söndagen den 6/12 kl. 14.00 för adventsmys med JF. Juridiska föreningens
bjuder på lussekatter, glögg och filmvisning. Kostnaden för eventet kommer.
Klubbmästaren meddelar att vi ska välja in en ny kvällschef (KC), på E-puben.
Informationsmöte om posten kommer att hållas torsdagen den 26/11 kl. 15.00 i JF-rummet. På
mötet kommer E-pubens gamla och nya ordförande, JF:s nuvarande KC samt sittande
klubbmästare och nyinvald klubbmästare att närvara för att kunna svara på frågor.
§ 12 De Facto

§ 13 JR

§ 14 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarige meddelar att arbetet med att återfå kursen rättsmedicin för jurister
fortsätter.
§ 15 Vice ordförande

§ 16 Övriga frågor
För att fira vår nya föreningslokal kommer styrelsen bjuda in alla JF:s medlemmar på
inflyttningsfest. Firandet kommer att äga rum onsdagen den 4/12 kl. 12-15.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Linn Kihlstrand
Ordförande

___________________________
Justerat, Oskar Eriksson
Utbildningsansvarig

