Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 16 februari 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, utbildningsansvarig Siran Alkhamisi,
marknadsansvarig Anna Holmgren, klubbmästare Torgny Palm, sportmästare Jolinn Uhlin,
chefredaktör de Facto Andreas Ferelius, Ordförande JR Hilda Skogqvist.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Hanna Lundkvist och Emelie Carlsson
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2016-02-02 och protokoll från 2016-02-08 godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig har pratat med Marcel i termin 6 om att han är intresserad av att
upprätta ett kompendium med lagarna som är aktuella för termin 3 respektive termin 6, för att
därefter sälja till självkostnadspris. Han vill att JF står bakom detta och marknadsför för att nå
ut till fler studenter. Styrelsen tycker att det låter som ett bra förslag, men att Marcel får kolla
upp om det kommer bli en kostnad för JF och hur mycket om detta skulle vara fallet.
§ 7 Ordförande
Ordförande tar upp förslag om att styrelsemedlemmarna ska skriva ut i den interna
facebooksidan för styrelseledamötena om eventuella saker som ska tas upp på mötena för att
effektivisera styrelsemötena.

Ordförande meddelar att vi skjuter upp JF-fotograferingen till tisdagen den 23/2.
Ordförande tar även upp att vi ska hjälpas åt att svara på meddelanden på JF:s Facebook.
§ 8 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig uppmanar styrelsen att vi ska vara noggranna att spara kvitton och att lämna
in dessa vid eventuella utgifter så snart som möjligt. Ekonomiansvarig meddelar även att man
ska skriva flera lappar vid flera olika utgifter.
§ 9 JD
§ 10 Marknad
Marknadsansvarige meddelar att arbetet med att framställa en ny programväska fortlöper.
Marknadsansvarige meddelar även att flera har ansökt att hjälpa till med Stockholmsresan och
att platsen tilldelades Sven Karlsson i T2.
§ 11 Studiesociala
Sport
Sportmästare berättar att arbetet inför Snow-wars fortlöper. Sista anmälningsdatumet för
eventet är den 28/2.
Klubb
Klubbmästare tar upp att ett nytt beslut om att DVD-boxarna behöver tas av styrelsen göras
d¨det blev dyrare än styrelsen tagit beslut om förra veckan. Tidigare beslut på 499 kr. Det blir
istället totalt 528 kr. Styrelsen beslutar att godkänna detta.
Klubbmästare berättar att den traditionella ”Herr och Damsittningen” kommer att bli av, och
att arbetet med att fastställa studenter till arbetsgruppen fortlöper.
§ 12 De Facto
Redaktionschef för De Facto berättar att det första redaktionsmötet är på gång.
§ 13 JR
Ordförande för JR berättar att det inte hölls något möte i torsdags på grund av att inga nya
ärenden kommit in.
§ 14 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarige berättar att första mötet med programrådet gick bra.
Utbildningsansvarige meddelar även att kursombuden är invalda, vilket är Emma Nilsson i T4
och Sara Nordqvist i T2.
§ 15 Vice ordförande
Vice ordförande berättar att årets första gästföreläsare är bokad. Föreläsaren är Mikael
Ribbenvik som är ställföreträdare generaldirektör på migrationsverket. Ämnet som Mikael ska
prata om är den aktuella flyktingkrisen. Evenemanget kommer att hållas den 15 mars.
§ 16 Övriga frågor
Styrelsen städar JF-rummet under eftermiddagen 16/2.

§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Filippa Alsén,
Informationsansvarig och sekreterare
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Ekonomi

