Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 20 september 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, sportmästare Jolinn Uhlin,
chefredaktör de Facto Andreas Ferelius och ordförande JR Hilda Skogqvist.
§ 3 Val av justerare
Till justerare väljs Anna Holmgren och Siran Alkhamisi.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2016-09-13 godkänns.
§ 6 JD
JD-ansvariga deltog inte på mötet men ordförande för fram deras talan och meddelar att allt
går bra med ansökningarna för arbetsgrupperna till JD.
§ 7 General
§ 8 Ordförande
Ordförande meddelar att utvärderingarna för generalerna/insparken ska läggas ut för styrelsen.
Det kommer vidare att läggas ut information till våra medlemmar om att söka till styrelsen för
nästkommande verksamhetsår.

§ 9 Vice ordförande
Vice ordförande har pratat med Johan, som var ELSA president föregående verksamhetsår,
och kommer prata med ELSA och IGNE om ett eventuellt samarbete gällande
rättegångstävlingen framöver.
Vice ordförande meddelar att arbetet med SJM fortgår, och att mer information om detta
kommer.
§ 10 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att arbetet med bokslutet är på gång.
Ekonomiansvarig meddelar att vi även ska boka in ett möte med styrelsen för att diskutera vad
vi ska lägga pengar på, pengar som finns till förfogande att användas.
§ 11 Marknad
Marknadsansvarig meddelar att allt rullar på med Stockholmsresan.
§ 12 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig meddelar att hon pratat med två studenter i T7 om att hålla en
skatterättsföreläsning för T5. Datumet för detta är den 5/12 klockan 10.00–12.00.
Utbildningsansvarig meddelar att ett event om detta, för att informera våra medlemmar,
kommer längre fram. Föreläsningen kommer att handla om skatteberäkning, och även gå
igenom en specifik tentafråga.
Utbildningsansvarig meddelar att arbetet med bolagsrättshandboken är på gång. Kostnaden
per bok kommer att bli 10 kronor.
Utbildningsansvarig meddelar att om styrelsen har några utbildningsrelaterade frågor för
årsrapporten till JURO, ska vi höra av oss till utbildningsansvarige om detta.
§ 13 Info
Informationsansvarig meddelar att nytt papper till skrivaren än inköpt. Kostnaden för detta
blev 116 kronor.
Informationsansvarig berättar vidare att arbetet med hemsidan fortgår. Ett möte med Fredrik,
tillsammans med utbildningsansvarig och ordförande för JR, ska planeras in inom en snar
framtid. Detta på grund av att de har funktioner på hemsidan som de behöver ta del av
(bokbytarforumet och JR:s hemsida).
§ 14 Studiesociala
Sport
Sportmästare meddelar att arbetet kring UWC har dragit igång. Sportmästare kommer att
återkomma närmare om vilket datum evenemanget kommer att gå av stapeln. Eventuellt
kommer ingen sittning arrangeras i anslutning till turneringen, detta på grund av att
samarbetet med festlokalerna/maten har varit dåligt under föregående fotbollssittning.
Sportmästare meddelar att hon har pengar kvar i sin budget, och att det kan vara ett alternativ
att arrangera en ”laserdome-kväll” i höst.

Klubb
Klubbmästare meddelar att samtliga terminer har fått inbjudan till 25-årsbanketten.
Klubbmästare meddelar att han har skrivit en födelsedags-låt till Juristprogrammet som
kommer att vara en ”tempolåt” under 25-årsbanketten.
Styrelsen diskuterar vilka som kommer att få biljetten till 25-årsbanketten betald av JF.
Styrelsen kommer överens om att ordförande, Ulf Vannebäck, och fotografen kommer att få
biljetten till 25-årsbanketten betald av JF.
§ 15 JR
Ordförande för JR meddelar att de haft ett möte med Lawline, och att de ser positivt på ett
samarbetsavtal. Detta skulle innebära att ordförande och vice ordförande ska ha tillgång till
Lawline:s databas med ärenden, och att de väljer ut ärenden från Lawline som JR besvarar.
Detta medföra att JR har större tillgång till ärenden, och mer varierande ärenden. Lawline:s
intresse i detta är att de får fler ärenden besvarade. Sekretessen kommer att se likadan ut, och
ärendena publiceras offentligt på Lawline:s hemsida. Dock står det inte den specifika
rådgivaren som besvarat frågan, med det står att det är Juriststudenternas rådgivning. Detta
skulle medföra att JR får mer publicitet. Styrelsen tycker att detta är en bra idé, men att JR:s
logga bör finnas med, plus en hänvisning till JF:s hemsida.
§ 16 de Facto
Chefredaktör för de Facto meddelar att nästa redaktionsmöte hålls under morgondagen.
§ 17 Övriga frågor
Styrelsen diskuterar vilket datum vi ska stå i hörsalsrundan och informera om
styrelseledamöternas olika poster. Detta äger rum klockan 11.30-13.00 onsdagen den 28/9.
Styrelsen diskuterar vilket datum vi ska ha ekonomimötet. Detta blir preliminärt den 27
september under eftermiddagen.
Styrelsen diskuterar vilket datum vi ska ha ett generalmöte. Detta blir den 11 oktober klockan
14.00.
§ 18 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet,
Filippa Alsén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Anna Holmgren
Marknadsansvarig

___________________________
Justerat, Siran Alkhamisi
Utbildningsansvarig

