Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 9 februari 2010
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie.
§ 2 Närvaro
Samtliga.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Micke och Andreas
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Kassör
Rapporterar, bankettgruppen efterfrågar växelpengar. Beslutar att 100 kr per person går till
styrelsemiddagen för avgående och tillträdande styrelse.
§ 7 Informationsansvarig
Inget
§ 8 Webmaster/Marknad
Arbetar vidare på ny hemsida med trevligare exponering. Efterfrågas uppdatering för den nya
styrelsen. Frågan lyfts om styrelsen borde köpa in en ny skrivare. Förslaget godkännes.
§ 9 Vice ordförande
Diplom till t9 och bidrag från institutionen fixat till t9: s avslutningsceremoni.
Gästföreläsning fixad med Johan Lindholm och Matthias Darlen 11 mars klockan 15.00,
Angående Lissabonfördraget.
10 § Sport

Ingen fotboll kunde bli av 100208, hoppas istället på innebandy på kvällen. Sport och club
kommer hålla möte under kvällen för nyblivet utskott. Snöbollskul utlagt till Gran och
Lindgren. Snöbollskul preliminärt 19 mars. Datum för återsparken efterfrågas för att samtidigt
kunna lägga ut aktivitet. Efterfrågas studentaktiviteter på studentsportardagen.
Angående intyg från International Office, intyg delas ut för ledande positioner, exempelvis
gruppledare för projektgrupper. Frågan om varför juristerna gärna får platser för
utlandsstudier diskuteras. Pubbkväll är på gång, preliminärt näst vecka eller veckan därefter,
styrelsen bör närvara.
11 § Klubb
Samma som ovan
12 § De Facto
Redaktionsmötet gick smidigt. Till nästa nummer genomförs en kortare enkät i Jf: s styrelse
samt intervju med ordförande Marie. Nytt tryckeri diskuteras. Intervju med en gammal
student sedan 5-10 år tillbaka planeras, spännande historia eftersöks.
13 § Ordförande
Budget lämnas till nästa tisdag. Preliminärt schema till juristens dag presenteras. Nytt
lunchvaktsschema presenteras. Extra årsmöte behövs för att välja revisor, kontakt etableras
med HHUS. Samsekmötesprotokoll skjuts upp till nästa vecka.
14 § Utbildning
Kollar med international Office angående betygsvärde och utlandsstudier. Information
angående torsdag och Juristens dag.
15 § Övriga frågor
Termosar till Jf: s frukostar, vinteraktiviteter, m.m. beslutar inköpas. Kaffebryggare beslutar
även att inköpas. Emilia och Marie fixar detta. Juristens dag diskuteras i allmänhet. Tävling
beslutas genomföras om det är okej med lotteriverket och skatteverket. Alexander kollar upp
detta. Beslutas att priser köpes in till juristens dag, presentkort till ett värde av 200. I övrigt
delas gratissaker ut som tävlingspriser.

Vid protokollet,
Robin Andersson,
Informationsansvarige och sekreterare
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