Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 16 mars 2010
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson.
§ 2 Närvaro
Samtliga.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Anton Strandberg och Alexander Häggkvist.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Kassör
Ersättning utgår med 100 kr till närvarande vid styrelsemiddagen. JRG efterfrågar en utökad
budget. Mötet beslutar att eftersom stor del av JRG:s budget från i år gått till verksamheter
som egentligen hänförs till förra året utöka årets budget med 1000 kr.
§ 7 Informationsansvarig
Inget att rapportera.
§ 8 Webmaster/Marknad
Nya skrivaren på plats. SJM avlöpte utan problem. Budgeten höll.
§ 9 Vice ordförande
Föreläsning med Mattias Derlén och Johan Lindberg gick bra. Cristina Ramberg kommer till
hösten.

10 § Sport
Snöbollsturneringen blir av som planerat, utanför förvaltningshuset klockan 12.00. Vasa har
anmält ett lag till den kommande fotbollsturneringen. Vid skidåkningen förra veckan
närvarade nio st. Vasa önskar komma hit för utbyte den 7-9 maj. Ordförande Marie Larsson
och Vice Emilia Liedbeck kollar med institutionen om de är intresserade av att närvara vid ett
utbyte. Mötet ställer sig positivt. 8 maj planeras vårsittningen. HHUS – sittningen blir av på
Corona 17 april.
11 § Klubb
Samma som sport.
12 § De Facto
Imorgon 17 mars kommer tidningen ut. Mötet diskuterar en bra distribution.
13 § Ordförande
Anna Deibrant och Anna Ahlénius tillfrågade att vara ansvarig för JD nästa år. De ställer sig
positiva men vill fundera innan de bestämmer sig. Vi bestämmer att träffas för en
styrelsekickoff den 22 mars klockan 19.00 hos Anton Strandberg och Salomon Grape Nutti.
14 § Utbildning
Nytt utbildningsutskott på gång. Första målet blir att se till att alla klasser vet vilka som är
deras kursrådsrepresentanter.
15 § Övriga frågor
Mötet tisdag vecka 14 den 6 april ställs in, p.g.a. påsklov.
Vid protokollet,
Robin Andersson,
Informationsansvarige och sekreterare

