Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 26 januari 2016
§ 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,
sportmästare Oscar Larsson, chefredaktör de Facto Erik Olsson, Ordförande JR Stina
Lundgren.

§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Oscar Larsson och Erik Olsson.

§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2016-01-19 bordläggs till nästa veckas möte.

§ 6 Info
Informationsansvarig berättar om examensdagen vilken blev lyckad och uppskattad.
Informationsansvarig berättar vidare att det kom en person mer än vad som var planerat,
vilket betyder Universum ska få ersättning för en extra person.
§ 7 Ordförande

Ordförande meddelar att styrelsen ska bestämma ett datum för årsstämman, preliminärt
tisdagen den 10 februari klockan 16.00.
Ordföranande berättar att gåvorna till JD-ansvariga blev en kostnad på totalt 900 kr, dvs 300
kr/st x 3. Styrelsen tar beslut om detta.
Ordförande meddelar att den 9 februari är ”studentsportardag”, och att nya styrelsen ansvarar
för att arrangera aktiviteter under dagen.
Ordförande lägger fram frågan angående valberedningen för nästkommande år. Förslag om
vilka personer som skulle vara lämpliga till årets valberedning för JD och styrelsen diskuteras.
§ 8 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att det kommande budgetmötet preliminärt ska äga rum tisdagen
den 2 februari klockan 16.00.
Ekonomiansvarig meddelar att bokslutet är inlämnat till revisorn, och att kontrolluppgifter är
inskickat till skatteverket.
§ 9 JD
Juristens dag-ansvariga tackar för det lyckade evenemanget. Vidare framfördes förslag om att
någon av 2015 års JD-ansvariga ska vara med i valberedningen till JD inför nästkommande år.
§ 10 Marknad

§ 11 Studiesociala
Sport
Sportmästare berättar att arbetet med fotbollsturneringen fortlöper.
Sportmästare meddelar att 4 mars är det preliminära datumet för snow-wars.
Klubb

§ 12 De Facto
Tillträdande chefredaktör för DeFacto meddelar att informationsmöte kommer hållas om det
kommande året fredagen den 29/1 kl 12-13 i Ringius. Detta för att kolla intresset inför det
första redaktionsmötet som kommer hållas när årets redaktion börjat ta form.
§ 13 JR
Tillträdande ordförande för JR meddelar att det är välkomst- informationsmöte torsdagen den
28 januari.

§ 14 Utbildningsansvarig

§ 15 Vice ordförande

§ 16 Övriga frågor
Ekonomiansvarige berättar att bokslutet gav ett minusresultat på 27 000 kr.
Sportmästaren tar upp frågan angående lokal för skiftesmiddagen. Förslag framförs om att
börja med EPP, därefter middag i JF-rummet och sedan fest på E-puben.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Oscar Larsson
Sportmästare

___________________________
Justerat, Erik Olsson
Chefredaktör, de Facto

