Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 1 november 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, marknadsansvarig Anna Holmgren, klubbmästare
Torgny Palm, sportmästare Jolinn Uhlin, ordförande JR, Hilda Skogqvist.
§ 3 Val av justerare
Till justerare väljs Hilda Skogqvist och Hanna Lundkvist.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Ordförande ger förslag på justering av dagordningen, att ta bort §7 på grund av att generalerna
nu är klara med insparken och således är deras arbete som generaler klargjort. Styrelsen är
överens om justeringen.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2016-10-25 bordläggs.
§ 6 JD
JD-ansvariga meddelar att listan med utställare är klar, eventuellt tillkommer någon utställare.
För närvarande är det 37 stycken utställare under mässan. JD-ansvariga har fått in mer pengar
än föregående år på utställare. Pengarna kommer att fördelas ut på JD:s olika poster.
§ 7 Ordförande
§ 8 Vice ordförande
Vice ordförande meddelar att hovrätten är bokad för SJM den 7 april 2017, då lokaltävlingen
går av stapeln.

Vice ordförande meddelar att allt är klart inför gästföreläsningen i november.
Vice ordförande meddelar ett de utarbetar och skriver avtal med ELSA angående
Rättegångstävlingen.
§ 9 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig tar upp frågan om kontanterna från Fabriken och meddelar att Sundsvall tar
emot kontanter. Ordförande tar på sig att lämna in kontanterna i Sundsvall. I Umeå finns det
möjlighet att lämna in sedlar, vilket ekonomiansvarig tar på sig att göra.
Ekonomiansvarig meddelar att ELSA påpekat att post till dem ibland kommer för sent, på
grund av att posten inte hämtas i tid av JF eller att posten blir liggande i JF-rummet. Detta
medför att ELSA får fakturor som ska betalas försent. Dock är styrelsen överens om att ELSA
borde kunna kolla postfacket på egen hand, för att undvika att fakturor betalas försent. Om det
hamnar post i JF facket som är avsett för ELSA kommer JF i fortsättningen lämna posten
direkt i ELSA:s postfack, istället för att ta ner den till JF-rummet.
Ekonomiansvarig meddelar vidare att pengar från vice ordförandes post borde kunna flyttas
till informationsansvariges post. Vice ordförande ska kolla detta.
§ 10 Marknad
Marknadsansvarig meddelar stämpeln kostade 606 istället för tidigare beslut på 600 kronor.
Styrelsen tar beslut på detta.
§ 11 Utbildningsansvarig
§ 12 Info
Informationsansvarig berättar om möte med Universum som hölls angående
examensbanketten. Menyn har diskuterats och bestämts. Informationsansvarig kommer vidare
att boka provsmakning i november för en själv, nya informationsansvarig och en representant
för avgångsklassen.
Informationsansvarig meddelar att maten, per person, kommer att kosta 695 kronor inklusive
moms, jämfört med föregående års bankettkuvertspris på 604 kronor inklusive moms.
Informationsansvarig är intresserad av att ha chips/snacks vid förminglet, hur ställer sig
styrelsen för det? Styrelsen tycker att detta låter bra.
Informationsansvarig har varit i kontakt med Sporrong med anledning av beställning av
examensgåvan för avgångseleverna. Det kommer att behöva beställas ca 70 stycken pins,
vilket kommer överskrida JF:s sponsring med 13 000 kronor.
Informationsansvarig meddelar vidare att hon kontaktat Martin Almblad angående förfrågan
om att vara DJ efter banketten. Martin är intresserad och kommer återkomma om
kostnadsförslag. Kostnaden kommer vara beroende på vilken utrustning som JF bistår med.
Informationsansvarig har kontaktat Star-audio och vi kan hyra DJ utrustning för 1500 kronor.
Dock kommer DJ-bänk och högtalare förmodligen behöva hyras också. Styrelsen diskuterar
det faktum att Martin ska spela på tre stycken JF-event under en närliggande period. Dock

resonerar styrelsen på så sätt att det inte borde spela så stor roll eftersom det är olika sorts
event och musiken är anpassad därefter.
§ 13 Studiesociala
Sport
Sportmästare meddelar att turneringen i helgen blev lyckad.
Sportmästare meddelar att det kommer att vara en FIFA-turnering nästkommande fredag, åtta
lag har redan anmält sig för detta.
Sportmästare kommer att utöka Fortet med ytterligare ett lag efter att ha sett över budgeten.
Detta är bokat med Megazone.
Sportmästare meddelar att avtal med UWC är upprättat, och arbetet fortgår.
Sportmästare meddelar att priserna för helgens turnering totalt gick på 575 kronor. Styrelsen
tar beslut på detta.
Klubb
Klubbmästare meddelar att tentafesten den igår, den 31 oktober, var lyckad.
Klubbmästare meddelar att eventet för att söka till KC är publicerat för våra medlemmar. För
nästkommande verksamhetsår kommer JF att ha två stycken KC:s.
Klubbmästare meddelar att kostnaden för hamburgertallrikar för de som deltar på FIFAturneringen kommer att kosta 1416 kronor. Styrelsen tar beslut på detta.
Klubbmästare meddelar att det kommer att vara en EPP med Kaiding den 25 november.
§ 14 JR
Ordförande för JR meddelar att Johan Vikström kommer att hjälpa till med nya loggan för JR.
Loggan behöver korrigeras med anledning av JR:s samarbetet med Lawline.
Ordförande för JR meddelar att ordförande och vice ordförande kommer att marknadsföra JR
nere på stan. Mer information om detta kommer längre fram.
Ordförande för JR har upprättat den nya stadgeändringen.
§ 15 de Facto
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet,
Filippa Alsén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Hilda Skogqvist
Ordförande JR

___________________________
Justerat, Hanna Lundkvist
Ordförande

