Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 15 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 valdes Emelie Carlsson och Jolinn Uhlin.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2016-11-08 godkändes.
§ 6 JD
JD-ansvariga tar upp angående deras budget. Det är en kostnad i deras budget som har tagits
upp flera gånger. Detta är nu justerat. Efter justeringen landar de på ett positivt resultat på
185 000 kronor i plus. Frågan som uppstår är om det är något problem inför nästkommande
år. Ekonomiansvarig meddelar att eftersom vi vet om ökningen redan innan kommer budgeten
utformas efter den.
JD-ansvariga meddelar att JD-efterfesten kommer att äga rum på Kulturgaraget.
JD-ansvariga meddelar att det enbart finns tre stycken reserver för företagsvärdar.
JD-ansvariga meddelar att marknadsgruppen vill att det ska finnas kondomer i goodiebagsen
till JD. Styrelsen tycker att detta låter som en bra idé.

§ 7 Ordförande
Ordförande tar upp praktiska punkter inför medlemsmötet i eftermiddag. Mötet går av stapeln
i Hörsal A klockan 17.00.
Ordförande har lagt ut för fika till dagens medlemsmöte (185,65 kr), flygbuss för helgens
besök i Göteborg (65 kronor) samt för värdgåva (40 kronor). Detta blir totalt 290,65 kr.
Styrelsen tar beslut på detta.
§ 8 Vice ordförande
Vice ordförande meddelar att gästföreläsningen äger rum onsdag nästa vecka klockan 10.00.
Flera i styrelsen tar på sig att baka inför föreläsningen.
§ 9 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att revisorn är bestämd, vilket kommer att beslutas på
sektionsmötet under eftermiddagen. Frågan om revisorvalet bordlades på sektionsmötet, vilket
är anledningen till att detta kommer att behandlas under eftermiddagens möte.
Ekonomiansvarig meddelar att JF kommer att ha ett budgetmöte i början av december i vanlig
ordning för att fastställa nästkommande års budget. Till dess är det bra att vi har mer
information om hur ett eventuellt samarbete med IGNE ska se ut.
§ 10 Marknad
Marknadsansvarig meddelar att Kaiding vill bjuda vinnarna av det sedvanliga quizet på
middag med dem.
Marknadsansvarig meddelar att arbetet med samarbetspartnerna fortgår.
§ 11 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig har lagt ut totalt 762 kronor för helgens resa till Göteborg. Styrelsen tar
beslut på detta.
§ 12 Info
Informationsansvarig meddelar att svar inväntas från Star-audio för att få kostnadsförslag om
att hyra en scen, högtalare, en DJ-bänk och discolampor. Detta för att kunna få en bättre
översikt av budgeten, och kunna skriva på inbjudningarna vad varje bankettkuvert kommer att
kosta.
Informationsansvarig meddelar att det kommer att finnas en specifik meny för de barn som
kommer att delta på examensbanketten. Kostnaden avser hamburgare med pommes vilket
kostar 120 kronor exklusive moms (dryck är inkluderat i detta).
§ 13 Studiesociala
Sport
Sportmästare har lagt ut totalt 230 kronor för FIFA- turneringens pris. Styrelsen tar beslut på
detta.
Sportmästare har köpt ett lås för 59 kronor. Styrelsen tar beslut på detta.

Klubb
Klubbmästare meddelar att FIFA-turneringen gick bra.
§ 12 JR
Ordförande för JR meddelar att arbetet med hemsidan går bra.
§ 13 de Facto

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Filippa Alsén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Emelie Carlsson
Ekonomiansvarig

___________________________
Justerat, Jolinn Uhlin
Sportmästare

