Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 23 mars 2010
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson.
§ 2 Närvaro
Samtliga närvarar förutom Anton Strandberg.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Salomon Grappe Nutti och Petter Maaherra
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Kassör
Inget att raportera.
§ 7 Informationsansvarig
Förfrågan från JUSEK om det finns utrymme för en presentation av deras styrelse i JF:s
nyhetsbrev. Mötet ställer sig nekande med anledning av att företag betalar för annonsplats i
nyhetsbrevet, JUSEK välkomnas dock att betala för en annonsplats.
§ 8 Webmaster/Marknad
Riksfinalerna i JSM hålls den 23 april i Stockholm.
§ 9 Vice ordförande
Institutionen betalar Sven-Erik Alhems gästföreläsning. Den 29 april samlas alla
juristprogram i Lund för att göra jobba för att kursmålen på juristprogrammet ska bli
tydligare. Två representanter efterfrågas från JF:s styrelse. Mötet beslutar att skicka
utbildningsansvarig Salomon Grape Nutti och vice ordförande Emilia Liedbeck.

10 § Sport
E-pubben efterfrågar deposition till vårsittningen på 750 kr. Kassör Alexander Häggkvist ser
till att det ordnas. Fortfarande oklart kring arena för den kommande fotbollsturneringen.
11 § Klubb
Samma som sport.
12 § De Facto
Nytt redaktionsmöte på måndag. De Facto kommer gå ut med annonspaket för att få annonser
till tidningen.
13 § Ordförande
Juridiska föreningen alternativt JF:s styrelse är inbjudna till Lunds vårbal den 17 april,
ordförande Marie Larsson kollar upp närmare kring förutsättningar och om alla JF:s
medlemmar är inbjudna.
14 § Utbildning
Mötet med utbildningsrådet torsdag eftermiddag, arbetet kring utbildningsutskottet på gång,
information går ut genom infomejlet.
15 § Övriga frågor
Mötet beslutar att köpa in häftapparat, pennor, tejphållare och stift till JF rummet. Mötet
beslutar att utbildningsansvarig Salomon Grape Nutti föreslås till platserna i
utbildningsnämnden och SAMSEK:s utbildningsutskott och ordförande Marie Larsson till
platsen i SAMSEK.

Vid protokollet,
Robin Andersson,
Informationsansvarige och sekreterare

