Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 19 januari 2016
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Linn Kihlstrand.

§ 2 Närvaro
Ordförande Linn Kihlstrand, vice ordförande Ivar Hyllstam, ekonomiansvarig Josefin
Johnsson, utbildningsansvarig Oskar Eriksson, marknadsansvarig Tobias Flodeer,
sportmästare Oscar Larsson, chefredaktör de Facto Erik Olsson, Ordförande JR Stina
Lundgren.

§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Linn Kihlstrand och Josefin Johnsson

§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2015-12-15 godkändes.

§ 6 Info
Informationsansvarig närvarar inte på mötet. Invald informationsansvarig meddelar å hennes
vägnar följande information:
Taymaz Tahmasebi Aria, DJ för examensbanketten, får ersättningen för sin spelning i enlighet
med tidigare beslut i pengar istället för i bankettmat.

Styrelsen behöver ta ett beslut på att betala för bankettbiljett för informationsansvarig, invald
informationsansvarig samt ordförande. Den totala summan för biljetterna är 1812 kr (604 kr x
3). Styrelsen tar beslut på att betala detta.
Olof Hellströms coverband har lämnat återbud, detta på grund av att deras basist har brutit
armen. Detta gör att kostanden på 4000 kr för spelningen inte behöver betalas.
(Restaurang Universum har hört av sig och sagt att alla priser för banketten är exklusive
moms och att vi måste tänka på detta när vi tar betalt från våra gäster, detta var efter att
biljettpriset var satt och inbjudningarna utskickade och vi hade tagit betalt. Universum tog på
sig en del av ansvaret vilket resulterade i att JF inte behöver betala moms på maten utan
endast på drickan. Detta gör dock att JF:s sponsring ökar. Totalt 19295 kr. Tidigare beslut på
sponsring var 15 000 kr. Vilket betyder att sponsringen måste ökas med ca 4000 kr till. Det
finns möjlighet att avboka fotografen om vi vill vilket då minskar kostanden med 3900 kr.
Vad tycker ni?) – styrelsen vill att fotografen ska vara kvar.
Totalt har 292 gäster anmält sig till examensbanketten. Styrelsen tar beslut på att sponsra 66
kr per biljett, totalt 19 295 kr. Tidigare preliminärt beslut på sponsringen var 17 000 kr.
Styrelsen tar beslut om att betala 19 295 kr.
Betalning till restaurang Universum sker enligt avtalat i förväg.
Styrelsen behöver ta beslut på att betala för:
DJ utrustning till examensbanketten för 3 187 kr. I DJ utrustningen ingår DJ-bänk och
högtalare.
Ljus till examensbanketten för 500 kr. I ljuset ingår vitt frontljus och discolampor.
Scen, 6x4 m, till examensbanketten för 1 337 kr.
Alla priser är inklusive moms.
Styrelsen tar beslut på ovan nämnda kostnader, 3 187 + 500 + 1337 = 5024 kr.
Under veckan har sånghäften till examensbanketten gjorts och tryckts upp hos Print och
Media. Styrelsen tar beslut på att betala sånghäften för 560 kr.

§ 7 Ordförande
Ordförande informerar att styrelsen (både gamla och nya) ska hjälpa till och stå i montern
under JD. Vi ska även sätta upp denna under morgondagen klockan 16.00.
Ordförande föreslår att ha ett förmingel innan banketten för JF-gästerna som kommer från
andra universitet. Inget konkret bestäms.
Ordförande meddelar att när bokslutet är färdigt ska ett datum för överlämningen fastställas.
§ 8 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig har haft möte med konsultgruppen från HHUS för att upprätta bokslutet.
Det ska sedan lämnas till revisorn.
Ekonomiansvarig ska kolla att betalningarna för JD har kommit in. Vinsten från JD är högre
än planerat eftersom föreläsare har ställt in.

§ 9 JD
Närvarar ej.
§ 10 Marknad
Marknadsansvarig meddelar att beställningarna har kommit, dvs flaskor och pennor. Förslag
om vad som ska delas ut på JD: muggar, tygpåsar och vattenflaskor.
Dock ska det finnas flaskor kvar för att dela ut på insparken till hösten.
Marknadsansvarig meddelar att han ska se över samarbetsavtalen.
§ 11 Studiesociala
Sport
Sportansvarige meddelar att arbetet med fotbollsturneringen fortlöper (turneringen hålls den
19-20 februari). Sportmästare tar även upp frågan hur man ska fördela lagen, om lagen ska
vara jämna eller om ett lag får toppas för att öka möjligheterna till vinst.
Sportansvarige meddelar vida att ett möte med kåren inför Snow-war ska hållas nästa vecka.
Klubb
Klubbmästare närvarar inte på mötet. Invald klubbmästare representerar därför posten.
Invald klubbmästare jobbar med fotbollsturneringen, och har upprättat ett kontrakt som
ordförande ska skriva under.
Klubbmästare framhåller att responsen från tentafesten varit bra och att festen var lyckad.
§ 12 De Facto
De Facto ansvarig har inget speciellt.
§ 13 JR
JR ansvarig har inget speciellt.
§ 14 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig berättar att han haft ett möte med JURO.
Utbildningsansvarig meddelar att det förmodligen kommer bli ett juristprogram i Karlstad.
När detta har skett kommer vi bjuda in JF Karlstad i JF gemenskapen.

§ 15 Vice ordförande
Vice ordförande har inget speciellt.

§ 16 Övriga frågor
Marknadsansvarig har förslag om ett JF-quiz under JD. De som deltar får en JF-vattenflaska,
och pris om man vinner är en biobiljett (två vinnare á 2 st biobiljetter).
JD ansvarig tar upp att styrelsen ska hjälpas åt att plocka bort julen i JF rummet.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Filippa Alsén,
Invald informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Linn Kihlstrand
Vice ordförande

___________________________
Justerat, Josefin Johnsson
Ekonomi

