Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 1 december 2015
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Linn Kihlstrand.
§ 2 Närvaro
Ordförande Linn Kihlstrand, vice ordförande Ivar Hyllstam, informationsansvarig Lovisa
Hassnert, 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 Ivar Hyllstam och Tobias Flodeer.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-11-24 godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig meddelar att provsmakningen hos Universum förra torsdagen gick
väldigt bra och att efter den bestämdes den slutliga menyn till examensbanketten.
Under veckan har inbjudningarna till examensdagen utformats och sedan tryckts hos Print och
Media. Inbjudningar har getts till både juridiska institutionen och juridiskt forum.
Inbjudningar till studenterna som läser termin 9 kommer att postas i eftermiddag.

Under veckan har informationsansvarig fått svar från Olof Hellström och hans coverband som
meddelar att de har all utrustning som de behöver för spelningen, det enda de behöver är scen
och eluttag.
Coverbandet har efterfrågat att få tillgång till lokalen under dagen under ca 2-3 timmar för att
soundchecka. Informationsansvarig har skrivit till Universum för att dubbelkolla när denna
soundcheck kan genomföras men inte fått svar än.
Under veckan har även ljud till Aula Nordica och examensceremonin bokats.
§ 7 Ordförande
Ordförande meddelar att hon i veckan har varit på möte med HHUS:s och IE:s sittande och
nyinvalda ordförande för att se över samarbetet inför verksamhetsåret 2016. På mötet var
föreningarna överens om att de ska utnyttja varandras kunskap mer än tidigare samt utveckla
samarbetet ytterligare.
Ordförande meddelar att hon behöver ett beslut på att köpa in engagemangsgåvor i form av
biobiljetter. 20 st. biobiljetter med JF:s logga på kostar 1908 kr att beställa från SF bio.
Styrelsen tar beslut på att betala 20 st. biobiljetter.
§ 8 Ekonomiansvarig

§ 9 JD
Huvudansvariga närvarar på mötet och meddelar att företagsvärdarna är tillsatta.
Huvudansvariga meddelar även att ett företag mer än väntat kommer att ställa ut på mässan,
vilket leder till ökade intäkter för JD.
Nästa fredag, 11/12, är det EPP med JD.
Huvudansvariga vill ytterligare utöka budgetposten som är avsedd för att betala
bankettbiljetten för styrelserepresentanter och ansvariga för JD med 945 kr. Den totala
summan för budgetposten blir således 10 395 kr. Huvudansvariga vill utöka budgeten på
grund av att de räknat fel på antal biljetter till representanterna.
§ 10 Marknad
Marknadsansvarige meddelar att arbetet med samarbetsavtal fortsätter.
Marknadsansvarige lägger fram ett förslag på marknadsföringsprodukter som JF kan köpa in:
Pennor med tryck: 500 st. för 2975 kr exklusive moms.
Muggar med tryck: 180 st. för 3064 kr exklusive moms.
Vattenflaskor med tryck: 300 st. för 5640 kr exklusive moms.

Styrelsen är överens om att köpa in dessa produkter. Styrelsen är överens om att inte köpa in
kondomer med JF:s logga. Marknadsansvarige ska undersöka närmare pris och leverans innan
en eventuell beställning sker.
§ 11 Studiesociala
Sport
Sportmästaren meddelar att bindande anmälningarna till JF:s skidresa i mars sker i morgon,
tisdagen den 2/12, kl. 12.00 i hörsalsrundan.
Klubb
Klubbmästaren meddelar att pokal som pris till FIFA-turneringen har köpts in för 250 kr.
Som andrapris i FIFA-turneringen är filmen ”10 000 timmar” för 79 kr.
Beslut på vilket förstapriset blir i FIFA-turneringen kommer att tas i veckan.
Klubbmästaren föreslår att varje deltagande lag i FIFA-turneringen ska bli bjudna på en
nachotallrik. Styrelsen är överens om att detta är ett bra förslag och beslut tas på att betala
nachotallrikar för 540 kr.
Klubbmästaren meddelar att även icke JF-medlemmar är välkomna till E-puben under FIFAturneringen om de vill titta på.
Klubbmästaren berättar om bildtävlingen inför FIFA-turneringen: ”Leta Larsson”. Tävlingen
har 10 vinnare som får en hamburgertallrik på turneringen. 10 st. hamburgetallrikar kostar 590
kr. Styrelsen tar beslut på detta.
På söndag, 6/12, är det andra advent och JF bjuder in medlemmarna på adventsmys på Epuben. Adventsmyset är mellan 14-17. Film kommer att visas och röstning om vilken film det
blir kommer att ske på facebook.
På adventsmyset kommer det vara en hemlig tävling, 3 st. ”Sunes jul” är inköpta som pris för
199 kr.
§ 12 De Facto

§ 13 JR
Ordförande för JR föreslår att JF ska ge exempelvis en bio-biljett för den/de personer som löst
flest ärenden under året. Styrelsen tycker att det är ett bra förslag. Mer information kommer.
§ 14 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig meddelar att han i veckan har varit på juromöte med de andra lärosätena
och att en ny ordförande för Juro valdes.
§ 15 Vice ordförande

Vice ordförande meddelar att han väntar på fakturor från gästföreläsningen, både för fikat
som bjöds på och gästföreläsarens arvode.
§ 16 Övriga frågor
Ordförande för JR meddelar att tårtor till JF:s inflyttningsfest. 8 st. tårtor för 3304 kr.
Styrelsen tar beslut på detta.
Inför inflyttningsfesten ska tallrikar och skedar köpas in.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Ivar Hyllstam
Vice ordförande

___________________________
Justerat, Tobias Flodeer
Marknadsansvarig

