
 
 

 
Juridiska föreningens styrelsemöte fredagen den 24 februari 2017

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Adrian Kroon.

§ 2 Närvaro
Ordförande Adrian Kroon, vice ordförande Nils Englund, informationsansvarig Joel Olsson,
ekonomiansvarig Albin Davidsson, marknadsansvarig Sven Karlsson, Utbildningsansvarig
Emma Nilsson, sportmästare Samuel Alm, klubbmästare Gustav Lindgren, ordförande för De
Facto Anna Paulin-Rosell.
 
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Albin Davidsson och Sven Karlsson.

§ 5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 6 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2017-02-21 godkändes.
 
§ 7 Ordförande
Ordförande lyfte frågan om obligatorisk närvaro för styrelsen på evenemang som JF anordnar.
Styrelsen tyckte det var en bra idé.
Ordförande lyfte frågan om att styrelsen ska gå ut i klasserna för att presentera sig. Frågan
bordlades i två veckor.
Ordförande lyfte frågan om städning och inventering av JF-rummet samt förrådet. En dag då
så många som möjligt kunde närvara behövde väljas. 16:30, onsdag den 1 mars.
 
§ 8 Vice ordförande
Samarbetsavtalet för rättegångstävlingen är klart. Styrelsen godkänner avtalet i sin helhet.
 
§ 9 Ekonomiansvarig
 
 
§ 10 Marknadsansvarig
Marknadsansvarig ska lägga ut ett evenemang för utlysande av utskottstillsättning under
eftermiddagen den 24 februari. Detta gäller samtliga utskott.
 
§ 11 Utbildningsansvarig



Marknadsansvarig ska lägga ut ett evenemang för utlysande av utskottstillsättning under
eftermiddagen den 24 februari. Detta gäller samtliga utskott.
 
§ 11 Utbildningsansvarig
 
 
§ 12 Info
 
 
§ 13 Studiesociala
 
Sport
 
 
Klubb
Kostnaden för mat på under skiftesmiddagen blev 1590 kr. Styrelsen tog beslut på detta.
Priset på Vem vet mest – EPP den 24 februari var ett presentkort på Oleary’s som kan
användas till bowling. Presentkortet kostade 500 kr och har köpts in av klubbmästare.
Styrelsen tog beslut på detta.
 
§ 14 JR
 
 
§ 15 de Facto
 
 
§ 16 Övriga frågor
Ordförande för de Facto lyfte frågan om inköp av kaffe till JF-rummet. Ett större inköp av
kaffe skulle vara ekonomiskt fördelaktigt. Ett annat förslag är att skriva ett samarbetsavtal
med en kaffetillverkare.
 
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
 
 
 
Vid protokollet,
 
Joel Olsson,
informationsansvarig och sekreterare
 
 
 
___________________________ ___________________________
Justerat, Albin Davidsson Justerat, Sven Karlsson
Ekonomiansvarig Marknadsansvarig
 
 


