Juridiska föreningens styrelsemöte torsdagen den 19 januari 2010
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Joel Holmgren.
§ 2 Närvaro
Samtliga närvarande förutom Frida Grubbström, Maria Ekström och Jacqueline Carsbo.
§ 3 Val av sekreterare
Alexander Häggkvist väljs till sekreterare
§ 4 Val av justerare
Till justerare valdes Marie Larsson och Andreas Nordström
§ 5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 6 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.
§ 7 Kassör
Inget.
§ 8 Informationsansvarig
Utgår.
§ 9 Webmaster/Marknad
Mindre justeringar av hemsidan. Reklammaterial har anlänt, beslut ska tas hur detta skall
delas ut. Lokal för SJM:s lokalfinal bokad. Vi har fått en begäran från en PR-firma om att
genomföra en enkätundersökning. Marknadsansvarig Andreas Nordström tar reda på hur
administrativt betungande det blir/om det är praktiskt genomförbart för oss. JF-muggarna ska
delas ut i samband med nästa föreläsning för respektive klass. Ett antal JF-tröjor har inte
hämtats ut. Marknadsansvarig Andreas Nordström jobbar med att få tag på personerna.

§ 10 Vice ordförande
Möjlig gästföreläsare är advokat Pelle Svensson. Ersättning ska ses över. Datum är ej
fastställt.
§ 11 Sport
Information om de återkommande aktiviteterna ska komma ut. Tankar på Medicin-Jurist –
turneringen.
§ 12 Klubb
Quiz ska bokas in inom en snar framtid.
§ 13 De Facto
Redaktör ordnad. Info om budget för posten ska överlämnas till nye styrelseansvarige.
§ 14 Ordförande
Datum för årsmötet ska fastställas. 2010-02-08 kl. 16.00 beslutades. Informationsdag för de
nya styrelsemedlemmarna om JF:s organisation m.m. ska hållas den 2010-01-28 kl. 15.00.
Styrelsebytarmiddag beslutades gå av stapeln den 2010-02-01 kl. 18.00.
§ 15 Utbildning
Michael Petterson kan ta två person. från JURO, Marie Larsson och Alexander Häggkvist tar
två personer. Salomon Grape Nutti och Anton Strandberg kan ta fyra personer. Robin
Andersson kan ta två personer. Sovsäckar bör tas med! Marie Larsson och Salomon Grape
Nutti tar hand om lunchen. Klagomål har framförts på T5:s tenta. Alexander Häggkvist ska ta
kontakt med prefekt Lars Bejstam angående detta.
§ 16 Övriga frågor
Webbmaster Andreas Nordström påpekade att ändring av mejladresser ska göras.
Vid protokollet,
Alexander Häggkvist
Utbildningsansvarig

