Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 13 december 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, chefredaktör de Facto Andreas Ferelius, Ordförande JR Hilda Skogqvist.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Anna Holmgren och Torgny Palm.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2016-12-06 godkändes.
§ 6 JD
JD-ansvariga meddelar att det kommer att vara en bindande intresselista istället för en
sedvanlig biljettförsäljning JD-banketten. Information om detta har publicerats på JD:s
hemsida och på sociala medier.
§ 7 Ordförande
Ordförande meddelar att JF har fått en förfrågan om att besöka Dragonskolan för att berätta
om juristprogrammet för eleverna på skolan. (se vidare 16§)
§ 8 Vice ordförande
Vice ordförande reviderar kostnaden för banderollen till rättegångsstävlingen, den totala
kostnaden blir istället 1295 kronor. Styrelsen tar beslut på detta.

Vice ordförande meddelar vidare att ett möte med ELSA angående rättegångsstävlingen
kommer att äga rum torsdagen den 15/12.
§ 9 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig har köpt fika för totalt 105.60 kronor till budgetmötet föregående vecka.
Styrelsen tar beslut på detta.
Ekonomiansvarig meddelar att kontanterna i JF:s kassaskåp inom en snar framtid kommer att
sättas in på JF:s konto.
§ 10 Marknad
Marknadsansvarig har träffat en representant från Unionen som är intresserad av att bli
framtida samarbetspartner. Unionen är vidare intresserad av att ha en klausul i
samarbetsavtalet om att alltid bli tillfrågad om att ställa ut under JD. Detta kommer dock
styrelsen fram till att vi inte reglerar i enskilda avtal.
Marknadsansvarig har beställt ett bord till JF-rummet för totalt 6888 kronor. Styrelsen tar
beslut på detta.
§ 11 Utbildningsansvarig

§ 12 Info
Informationsansvarig meddelar att det inkommit önskemål från en medlem om att ha en
utvärdering för det gågna verksamhetsåret. Detta för att våra medlemmar ska ha möjlighet att
framföra eventuella åsikter eller förbättringsåtgärder inför nästkommande verksamhetsår.
Vice ordförande tar på sig att utforma enkäten.
§ 13 Studiesociala
Sport
Sportmästare meddelar att en magplatta samt innebandyhjälm har köpts för totalt 1618 kronor.
Styrelsen tar beslut på detta.
Klubb
Klubbmästare meddelar att två nya KC:s för nästkommande verksamhetsår har valts ut.
Klubbmästare tar upp frågan när tentafesten i januari ska äga rum. Klubbmästare återkommer
om datumet längre fram, eftersom det beror på vilken lokal som blir aktuell.
§ 12 JR
Ordförande för JR har lagt ut totalt 124 kronor för kårbilen. Styrelsen tar beslut på detta.
Ordförande för JR meddelar att sista mötet med JR har gått av stapeln. Vidare har vice
ordförande för nästkommande verksamhetsår valts ut.
§ 13 de Facto
Ordförande för de Facto meddelar att arbetet med sista numret fortlöper.
§ 16 Övriga frågor

Ordförande undrar vilka i styrelsen som är intresserade av att besöka Dragonskolan.
Ordförande och informationsansvarig tar på sig detta.
Vice ordförande tar upp frågan om kårens eventuella plan om ett bytt kårhus, och hur det ser
ut för JF att ha en pub där. När mer klara besked finns angående kårhuset får denna fråga
diskuteras närmare.
Ordförande för JR tar upp frågan angående generalernas utlysning, och att detta bör
tidigareläggas för nästkommande år. Styrelsen är vidare överens om att det även i
fortsättningen ska vara en specifik valberedning som ger förslag till vilka som ska vara
generaler.
Marknadsansvarig meddelar att vårt nya JF-bord levereras under fredagen den 16/12.

§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Filippa Alsén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Anna Holmgren
Marknadsansvarig

___________________________
Justerat, Torgny Palm
Klubbmästare

