Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 15 mars 2016
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Hanna Lundkvist.
§ 2 Närvaro
Ordförande Hanna Lundkvist, vice ordförande Tim Prellwitz, informationsansvarig Filippa
Alsén, ekonomiansvarig Emelie Carlsson, utbildningsansvarig Siran Alkhamisi,
marknadsansvarig Anna Holmgren, klubbmästare Torgny Palm, chefredaktör de Facto
Andreas Ferelius och ordförande JR Hilda Skogqvist.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Tim Prellwitz och Hanna Lundkvist.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2016-03-01 och protokoll från 2016-03-08 godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig meddelar att de nya bläckpatronerna har levererats och att de gamla
bläckpatronerna är utbytta i skrivaren.
§ 7 Ordförande
Ordförande berättar att ansökningstiden till JD är uppskjuten till söndagen den 20 mars.
Ordförande berättar att ansökningstiden för generalerna har gått ut, och valberedningen har
haft intervjuer med alla sökande. Valberedningen ska nu skriva motivering för att styrelsen
sedan kan godkänna personerna ifråga.

Ordförande och utbildningsansvarig meddelar att likabehandling- och jämställdhetspolicy är
klar. Beslut om att anta policyn kommer.
Ordförande meddelar även att en Arbetsordning är på gång.
Ordförande meddelar att ha ett möte med generalerna, när dessa blivit tillsatta, för att meddela
om övrig information som inte framkommer i Arbetsordningen.
§ 8 Ekonomiansvarig

§ 9 JD

§ 10 Marknad
Marknadsansvarig berättar att hon varit i kontakt med Lindahl och de är med och sponsrar
även i år med 15 000 kr.
§ 11 Studiesociala

Sport

Klubb
Klubbmästare tar upp problematiken på våra försvunna nya JF-pennor. Styrelsen ska leta
vidare ibland annat förrådet för att se vart dessa tagit vägen.
Klubbmästare vill ha 10 stycken hamburgartallrikar på EPP:n på fredag vilket blir en
totalkostnad på 590 kr (10 st x 59 kr/st). Styrelsen tar beslut på detta.
§ 12 De Facto

§ 13 JR

§ 14 Utbildningsansvarig

§ 15 Vice ordförande

§ 16 Övriga frågor
Ordförande tar upp frågan om jackor till styrelsen. Majoriteten av styrelsen röstar för den
tunnare varianten, av både praktiska och ekonomiska skäl. Kostnaden för 10 stycken jackor är
ungefär 4380 kr. Marknadsansvarig ska mejla om offertförslag. Jackan är av hooddiematerial,
är blå och med individuella tryck på ryggen i brodyr. JF loggan kommer vara i tryck på
framsidan av jackan och är 10 x 10 cm stort.

§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Filippa Alsén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Tim Prellwitz
Vice ordförande

___________________________
Justerat, Hanna Lundkvist
Ordförande

