Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 28 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 Emma Nilsson och Joel Olsson
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2017-02-24 godkändes.
§ 6 Valberedning
Valberedningen frågade när ansökan för JD:s projektansvariga ska utlysas och vem i
valberedningen som ska ansvara för vad. Detta diskuterades och styrelsen kom gemensamt
med valberedningen fram till att förra årets valberedning skulle kopplas in för vägledning i
arbetet.
§ 7 Återspark
Återsparksgruppen lyfte diskussionen om lokal för återsparken. Det finns två alternativ för
lokal, E-puben och Allstar. Styrelsen anser att båda lokaler fungerar och att återsparksgruppen
är fria att välja lokal själva. Återsparksgruppen berättar om det tänkta temat för kvällen,
styrelsen godkänner temat. Biljettförsäljning kommer preliminärt ske 14 mars.
§ 8 Ordförande
§ 9 Vice ordförande
Vice ordförande lyfte frågan om budgetposten för rättegångstävlingen och efterföljande fest.
Det finns flera olika alternativ på hur den efterföljande festen kan anordnas. Vilket alternativ

Vice ordförande lyfte frågan om budgetposten för rättegångstävlingen och efterföljande fest.
Det finns flera olika alternativ på hur den efterföljande festen kan anordnas. Vilket alternativ
som väljs beror på vad som ger mest för medlemmarna. Någon höjning av budgetposten för
rättegångstävlingen kommer inte göras för närvarande.
§ 10 Ekonomiansvarig
§ 11 Marknadsansvarig
Marknadsansvarig föreslår att de styrelsemedlemmar som söker utskott ska gå ut i T2 när de
har föreläsning under förmiddagen 1 mars. De styrelsemedlemmar som söker utskott går med
på detta.
§ 12 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig kommer starta upp ett projekt för information om utbytesstudier på JFs
hemsida.
§ 13 Info
§ 14 Studiesociala
Sport
Fakturan för hyra av landstingshallen är 6600, styrelsen tar beslut på detta.
Klubb
§ 15 JR
Ordförande för JR ska stå i MVG-gallerian lördag 11/3 för att marknadsföra JR. De kommer
ha ett quiz där priset är två biobiljetter. Dessa biobiljetter finns inköpta, JR kommer ta två till
det ändamålet.
§ 16 de Facto
§ 17 Övriga frågor
§ 18 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
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