Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 6 september 2016
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Hanna Lundkvist.
§ 2 Närvaro
Ordförande Hanna Lundkvist, informationsansvarig Filippa Alsén, ekonomiansvarig Emelie
Carlsson, utbildningsansvarig Siran Alkhamisi, marknadsansvarig Anna Holmgren,
klubbmästare Torgny Palm, sportmästare Jolinn Uhlin, och ordförande JR Hilda Skogqvist.
§ 3 Val av justerare
Till justerare väljs Hilda Skogqvist och Hanna Lundkvist.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2016-08-30 godkänns.
§ 6 JD
JD-ansvariga meddelar att arbetet fortlöper och att de nu gått ut med att de söker
arbetsgrupper för JD. De kommer hålla ett möta om arbetsgrupperna under morgondagen
klockan 12.00. Vidare är nu JD:s hemsida helt bortkopplad från Ipeer, och flyttade till One.
§ 7 General
Generalerna meddelar att biljettförsäljningen inför Fabriken kommer att gå av stapeln under
morgondagen. Fabriken kommer att öppna klockan 22.00 på lördagen den 10 september och
stänger klockan 04.00 den 11 september.
Ordförande har bokat kårbilen inför Fabriken från klockan 16 på lördag fram till klockan 11
på söndag morgon. Då ordförande inte kommer att vara med under Fabriken behöver någon
annan i styrelsen se till så att bilen hämtas och lämnas. Ekonomiansvarig tar på sig att kolla

med Kåren vem det är som har bilen på fredagen och hur vi får nycklarna av den personen.
JR:s ordförande tar på sig att köra bilen på lördagen.
Ordförande tar vidare upp vikten av att inte släppa in andra än JF-medlemmar, och om det
vore en god idé att använda ”stämplar” för att se vilka som blivit insläppta.
Utbildningsansvarig ska se om det finns stämplar att köpa på stan, och kommer i sådant fall
införskaffa en stämpel.
§ 8 Ordförande
Ordförande tar upp kostnaden för driften vid användandet av ordförandes egen bil under
Mariehemsängarna. Totalt blev det en kostnad på 45 kronor. Styrelsen tar beslut på detta.
§ 9 Vice ordförande

§ 10 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att hon ska få hjälp med JF: sektionens bokslut under
morgondagen.
Ekonomiansvarig undrar hur vi gör med fakturan för nollornas t-shirts, eftersom dessa är
sponsrade från Lokal. Om fakturan direkt ska skickas till Lokal eller om detta ska ordnas i
efterhand.
Ekonomiansvarig uppmanar övriga styrelsemedlemmar att kolla över sin post, och uppdatera
ekonomiansvarig vid eventuella utgifter, så att budgeten kan uppdateras.
§ 11 Marknad
Marknadsansvarig meddelar att vi för närvarande inte ska sälja JF-väskorna, eftersom det
fortfarande kan finnas nya studenter som inte fått en väska än. Om ungefär 2 veckor kan vi
däremot sälja väskorna för 50 kronor styck.
§ 12 Utbildningsansvarig
§ 13 Info
Informationsansvarig meddelar att hon kommer att ha ett möte med Fredrik angående
hemsidan under eftermiddagen, för att bli uppdaterad hur arbetet fortlöper.
Informationsansvarig meddelar vidare att jobbet med examensceremonin har börjat.
Informationsansvarig har presenterat sig själv under en av t9:ornas föreläsningar samt skapat
en Facebook-grupp där den löpande informationen kommer delges studenterna ifråga. Det
nästkommande är att få in intresseanmälningar från studenterna i t9, både för ceremonin och
banketten, detta gäller även för personalen från institutionen och juridiskt forum som är
intresserade att delta.
Informationsansvarig har mejlat med Maja, kontaktperson på Universum där banketten
kommer att äga rum, och fått menyförslagen samt kostnadsuppgifter för dessa.
Informationsansvarig kommer i veckan se över föregående års budget och jämföra med årets,
hon återkommer mer om detta.
§ 14 Studiesociala

Sport
Sportmästare meddelar att första mötet angående UWC har varit. Vidare kommer beach
volleyboll-turneringen gå av stapeln den 29 oktober klockan 12.00-15.00.
Klubb
Klubbmästare har bokat E-puben den 29 oktober för ”after beach”.
Klubbmästare meddelar vidare att första EPP:n kommer vidare att gå av stapeln den 28
september.
Klubbmästare har pratat med HHUS om ett liknande samarbete som tidigare, att arrangera en
EPP tillsammans. Datumet för detta är planerat den 12 oktober.
Klubbmästare har, tillsammans med övriga styrelsemedlemmars samtycke, bestämt att 25-års
banketten endast är för JF-medlemmar, men att det kanske är aktuellt med eftersläpp, då
utomstående är välkomna.
§ 15 JR
Ordförande för JR meddelar att reklamen på Facebook för JR kostar 301 kronor. Styrelsen tar
beslut på detta.
Ordförande för JR har som förslag att, tillsammans med IGNE, arrangera exempelvis en
föreläsning. Dock är IGNE inte en av JF:s samarbetspartners, vilket talar för att arrangera
detta tillsammans med exempelvis Kaiding istället. Detta kommer att diskuteras vidare.
§ 16 de Facto

§ 17 Övriga frågor
Ordförande undrar vad vi ska göra med lagböckerna som blivit kvar. Några fler kommer
säljas men resterande lämnas tillbaka.
Ordförande uppmärksammar styrelsen på att vi den 13 oktober ska ha ett
”tentainformationsmöte” med våra nya studenter. Då de studenter som börjar nu inte har
samma upplägg på tentorna som vi i styrelsen, diskuteras om det är en idé att låta några från
lägre terminer berätta deras intryck. Styrelsen ska fundera vidare på detta.
Utbildningsansvarig meddelar att korvarna från Mariehemslekarna fortfarande finns, och att
dessa snarast bör lämnas till bättre behövande. Informationsansvarig tar på sig att ta hand om
detta.
Utbildningsansvarig tar även upp SJM och hur arbetet med detta event ska fortlöpa. Detta
ligger under ”vice-posten” och kommer att diskuteras närmare under nästa möte när Vice
ordförande deltar i mötet.
Utbildningsansvarig frågar om en JF-medlem från Örebro får vara med på Fabriken. Detta
kommer styrelsen överens om inte ska vara några problem, det förutsätter dock tillfälligt
kårleg och i mån av plats.

Mötesdeltagande JF-medlem har frågor angående fotbollsträningen som JF arrangerar, och
anmäler sitt intresse med att hjälpa till med detta. Detta kommer sportmäster bestämma
närmare, men styrelsen tycker att det är ett roligt initiativ.
Mötesdeltagande JF-medlem har även ett förslag om att termin 9 ska utfärda ett eget pris
under JD-banketten till bästa läraren, utöver det pedagogiska priset som ges till en lärare som
alla terminer gemensamt röstar fram. Styrelsen tycker att detta är ett bra förslag.
§ 18 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet,
Filippa Alsén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Hilda Skogqvist
Ordförande JR

___________________________
Justerat, Hanna Lundkvist
Ordförande

