Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 8 januari 2013
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Julia Berglund.
§ 2 Närvaro
Samtliga utom ordförande för JR Sandra Wikström och marknadsansvarig Beatrice Rohdin.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes tillförordnad vice ordförande Emma Lövgren och utbildningsansvarig
Emily Töyrä.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll bordläggs tills nästa möte.
§ 6 Info
Informationsansvarig Maja Edlund informerar att juristensdag.se nu fungerar, vilket innebär
att arbetet med Juridiska föreningens hemsida är färdigt.
§ 7 Kassör
§ 8 Juristens dag (JD)
§ 9 Marknad
§ 10 Studiesociala
Sport

Klubb
Klubbmästarinna Ulrika Byström informerar att tentafesten kommer att hållas på Lokal.
Mötet är av uppfattningen är att gratis garderob är ett bättre alternativ än att bjuda på
nachotallrikar.
§ 11 De Facto
§ 12 JR
En offert till hemsida har skickats ut, om vilken beslut tas på första mötet efter tentan.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig Emily Töyrä informerar att en tentamensskrivning har lämnats in men
inte ännu gett några resultat.
§ 14 Vice ordförande
§ 15 Ordförande
Fördrinken med representanterna från de andra juridiska föreningarna diskuterades. Då det är
en ordinarie fördrink på JD-banketten beslutade mötet att inte bjuda in Juridiska föreningens
samarbetspartners till fördrinken.
Ordförande Julia Berglund informerar att Juridiska föreningen har fått en skrivelse från Umeå
studentkår med anledning av termin 5:s upptagning till fotbollsturnering. För fortsatt
stipendium från Umeå studentkår ska uttagningarna funderas över.
Ordförande informerar att det mesta är i princip klart inför Juristens dag, eventuellt behöver
nya pappmuggar beställas.
Ordförande föreslår att Juridiska föreningen står i hörsalsrundan tisdagen den 22 januari för
att hälsa alla medlemmar välkomna till en ny termin.
§ 16 Övriga frågor
Informationsansvarig Maja Edlund lyfter frågan om skidresan. Sportmästare Oskar Nellström
svarar att den kommer att ske sista veckan i april men att inget pris fastställt ännu.
§ 17 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Maja Edlund,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Emma Lövgren
Tillförordnad vice ordförande

___________________________
Justerat, Emily Töyrä
Utbildningsansvarig

