Juridiska föreningens styrelsemöte den 2 februari 2010
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av Joel Holmgren.
§ 2 Val av sekreterare
Marknadsansvarige Andreas Nordström valdes till sekreterare.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Anton Strandberg och Emilia Liedbeck.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Närvaro
Alla var närvarande förutom Maria Ekström och Daniel Jonsson.
§ 6 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes.
§ 7 Info
Robin informerade lite om det nya systemet för att skicka ut nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet
kommer att skickas ut på söndagar. Joel påminde om att informationen om årsmötet skulle tas
med.
§ 8 Kassör
Marie och Joel har upprättat ett förslag på budgeten. Andreas frågade om summan av
samarbetsavtalen och fick information om att 11 000 kr per samarbetsavtal går till JD:s
budget.
Petter frågade om tryckkostnaderna för deFacto och fick svar på detta. Posten för
fotokatalogen har höjts med 1000 kr till 6000 kr.

Vi har ett ganska stort minusresultat vilket beror på förra årets överskott. Därför har vi
budgeterat med ett underskott i år för att minska föregående års överskott.
Ordförande föreslog att årsmötet delegerar uppgiften att fastställa 2010 års budget till nästa
styrelse. Detta godkändes av styrelsen.
Marie tog även upp punkten om hur boendet under JURO-mötet skall organsieras.
Till sist diskuterades hur bemanningen av JF-montern under JD skulle lösas.
§ 9 Sport och klubb
Anton informerade om att han och Micke har gått ut i klasserna för att informera om
utskotten. De har fått många anmälningar och kommer att ha ett första möte nästa vecka.
De har gjort upp en översiktsplan över terminen som innefattar återspark i februari och en
volleybollturnering under samma dag. En sittning kommer också att hållas i april i samband
med ett event tillsammans med antingen ekonomerna eller medicinarna.
I maj kommer en fotbollsturnering med sittning på kvällen. De har också planer på att fixa en
tentafest som är gemensam för hela programmet. Under terminen är planen att ha quiz en
gång per månad och någon slags temakväll (onsdagsöl, Guitar Hero eller dylikt) en gång i
månaden.
Samarbetet mellan klubb och sport kommer att vara stort eftersom man satsar på att ha en
sportaktivitet och en studiesocial aktivitet under en och samma dag.
Gårdagens fotboll hade åtta deltagare. Åtta personer är klara för innebandyn idag. Information
måste finnas med i nyhetsbrevet varje vecka. Planer finns också på att skicka ut SMS varje
måndag och tisdag för att värva deltagare.
De har haft ett första möte och det finns ett stort intresse bland studenterna att hjälpa till med
studiesociala aktiviteter. Tanken med utskottet är att marknadsföra aktiviteterna samt hjälpa
till med planeringen av aktiviteterna. Planer finns även på att väcka liv i snöbuset igen.
§ 10 Vice orförande
Lars Bejstam kommer att hålla tal under T9:s avslutningsceremoni. Juristtrion är intresserade
av att göra ett uppträdande. Institutionen kommer att bidra med lite pengar.
Emilia behöver hjälp under själva ceremonin.
Under JD kommer det hållas en liten frågesport i JF:s monter. Försäljning av rättshandboken
kommer att ske. Utdelning av muggar, deFacto, fotokatalog och godis kommer också att ske.
Affischer kommer att sättas upp i närheten av montern.
§ 11 Ordförande
Under medlemsmötet väcktes frågan om suppleanter till styrelsen som tog på sig att utreda
detta. Det finns inga hinder i stadgarna. Det har dock inte funnits några suppleanter tidigare.

Ordförande föreslog att styrelsens förslag till årsmötet är att inga suppleanter väljs utan att vi
kallar till ett extra årsmöte om och när situationen uppkommer. Detta beslut godkändes av
styrelsen.
Joel läste upp en sammanfattning av remisssvaret som han författat. Styrelsen godkände att
svaret skickades iväg.
Förslag till medlemsavgift är att det skall vara gratis. Så beslutades av styrelsen.
§ 12 Marknad & webbmaster
Arbetet med det nya systemet för att skicka ut nyhetsbrev är snart klart.
Att skrivaren inte fungerar beror på att tonern snart är slut. En ny toner kostar nästan 600 kr
medan en ny, bättre skrivare kostar kring 1000 kr. Ordföranden förslog att nästa styrelse skall
besluta i denna fråga. Förslaget godkändes av styrelsen.
§ 13 Utbildning
Ingenting som behöver beslutas om.
§ 14 deFacto
Möte imorgon. Sökandet efter tryckeri fortsätter.
§ 16 Övriga frågor
Webbsidan behöver en ny struktur så att alla som engagerar sig i utskott och dylikt syns på
webben samt flera andra anledningar.
I samband med detta väcktes också frågan om intyg till de som sitter i utskotten. Diskussioner
fördes kring hur systemet för intyg skall utformas.

Vid protokollet,
Andreas Nordström,
Webmaster samt marknadsansvarig och tillfällig sekreterare

