Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 26 november 2013
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Ulrika Byström
§ 2 Närvaro
Ordförande Ulrika Byström, vice ordförande Pontus Sjölund, informationsansvarig Fredrik
Forseryd, ekonomiansvarig Jonas Brandt utbildningsansvarig Jenny Viklund,
marknadsansvarig Emma Pakki, klubbmästare Fredrik Ferrand Drake del Castillo,
sportmästarinna Perla Fares, chefredaktör de Facto Carl Matz.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes chefredaktör för De facto samt sportmästarinnan.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Mötesprotokoll från 5 nov och 12 nov godkändes.
§ 6 Info
Beslut fattades via mail den 21 november att köpa in ytterligare 50 silverpins till
examensceremonin. Kostnad för detta är 11 031 inkl. moms.
§ 7 Ekonomiansvarig
§ 8 JD
§ 9 Marknad

Har kollat igenom de befarade oklarheterna med fakturan från Stockholmsresan.
Biljettintäkterna täckte kostanden för boendet så det fanns inget felaktigt.
Har varit i kontakt med leverantören av väskan. Ska undersöka hur många som haft problem
med väskan för att återkomma med reklamation. Marknadsansvarig har varit tydlig med att vi
skulle kränka våra sponsorer om vi tvingas skicka in alla väskor för reparation.
Ska tillsammans med ordförande på möte med Kaiding i december gällande samarbetsavtal
Har kollat på Julkort, Print och media kunde inte lämna en konkret prisuppgift. Vi tar kort den
5 december, klädsel kavaj. Julkorten ska skickas till systerföreningar samt sponsorer.
§ 10 Studiesociala
Sport
Har varit i kontakt med Hemavan. 7 rum a 4 bäddar. Ett rum inkl frukost och liftkort 1760 kr.
Fick ett mail för några dagar sedan. 30 st. v. 13 tors-sönd. Ca 2000 kr/person som ovan +
tacobuffé och nattklubbsentré.
Klubb
39 juristbiljetter är sålda till fotbollssittningen, vilket är betydligt fler än de andra
programmen.
Filmare ville filma fotbollsturneringen för 6-8000 inkl. moms, det är inte motiverat för JF att
gå in med pengar till detta.
§ 11 De Facto
Har fått in alla texter utom två för kommande numret. Korrekturläsning för närvarande.
§ 12 JR
§ 13 Utbildningsansvarig
Har bytt sal för utlandsstudie till ub333. Vill bjuda på lätt fika. Beslut tas om kostnad max
200 kr.
Kallelsen till JURO-mötet har kommit. Ordförandefrågan finns på dagordningen, oklart vad
som ska behandlas. Enligt stadgarna ska ordförande väljas på sista mötet för året, vilket är till
helgen.
Programråd onsdag eller torsdag nästa vecka.
§ 14 Vice ordförande
Tar upp frågan om att trycka upp info-blad om kårhuset för att berätta om vad kårhuset är då
det finns mycket oklarheter. Vice ordförande ska höra med print och media vad kostnaden
skulle vara för ca 50 blad.

Ordförande tar upp frågan om Kerstin Koorti då det är av största vikt att bevara den kontakten
Juristens dag har skapat. Robin Enander, tillträdande vice ordförande har redan kontaktat
Koorti.
Marknadsansvarig tar upp frågan om hur vi gör med flygbiljett som blir outnyttjad. Vi ska
försöka lösa det så smidigt som möjligt.
§ 15 Ordförande
Prefektmöte på fredag kl. 15. Har styrelsen frågor som ska tas upp ska man höra av sig till
ordförande.
Kåren ska ha välkomstmässa 22/1, Beslut fattas att inte delta på detta då det är juristens dag
den 23/1.
Nordic President Meeting i Stockholm i helgen. Man kommer bland annat diskutera mer
digitalisering i utbildningen. Det finns ett stockholmsbaserat företag som jobbar för att
utveckla detta. Kommer även diskutera alumnifrågor
Deadline för höstterminstestamenten som varje ledamot i styrelsen ska redogöra för sin
verksamhet är satt till 12 december.
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Fredrik Forseryd,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Carl Matz
Chefredaktör de Facto

___________________________
Justerat, Perla Fares
Sportmästare

