Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 7 sep 2010
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson.
§ 2 Närvaro
Samtliga.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Alexander Häggkvist och Anton Strandberg.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Kassör
Fråga efter kassörspunkt.
Formen av bankkonto är nu ändrat. Den störst skillnaden med det nya kontot är att vi inte
längre får ett utdrag över transaktioner skickat till oss i papperskopia.
§ 7 Informationsansvarig
Inget att rapportera
§ 8 Webmaster/Marknad
Web: Nytt bildspel på hemsidans förstasida, med bilder från flera av JF:s fotoalbum
Marknad: Vi kan inte hitta sponsorer till väckan. Vi har hitintills bara sponsring från
Ackordcentralen. Offert på en billigare väska och eventuella sponsorer är dock på gång.
Nytt profilföretag tillika ny väska är på gång. Jobbet kring Stockholmsresan är pågående. Svar
har redan inkommit från några av byråerna i Stockholm. Preliminärt datum för resan är 14-17
eller 21-23 oktober. T-shirtarna bordläggs p.g.a. priset blev högre än beräknat. Den nya rollupen fungerar bra, trots vissa felaktiga färgskiftningar.

§ 9 Vice ordförande
Inget att rapportera.
§ 10 Sport
Halltiderna är bokade för höstterminen. Problemet med att locka tjejer till innebandy och
fotboll ska i år lösas med separata turneringar för killar och tjejer. Uppslutningen till
brännbollsyran var i år dåligt. Mötet efterfrågar en senare tid för bränbollen nästa år.
Sportmästare Anton Strandberg har varit på möte för det studiesociala nätverket. Frågan om
bostäder diskuteras. En rullande jämställdhetsvecka är på väg till Umeå och förfrågan har
kommit till mötet om vi kan nominera någon till en paneldebatt.
Utskottsmöte för klubb och sportsektionen är på gång, dock är det flera som inte vill hjälpa till
den här teminen och därför kommer utskottet marknadsföras.
§ 11 Klubb
Samma som sport
§ 12 De Facto
Planeringsmöte till veckan. Redaktionsmöte näste vecka eller veckan därpå. Lars Johansson
kommer att ta kort för årets fotokatalog. Sista numret för den här teminen kommer att bli ett
jubileumsnummer för JF 10 år.
§ 13 Ordförande
Mötet med SAMSEK:s ordförande angående institutionssammanslagningen kommer att ske
på fredag klockan 13.15. Mötet skickar ordförande Marie Larsson. SAMSEK har även möte
måndag 13/9. Bejstam efterfrågar ett möte med oss innan fakultetsmötet för att slutligt få veta
hur vi står angående eventuell sammanslagning av institutionerna. Ordförande Marie Larsson
och viceordförande Emilia Liedbeck kommer att gå på möte med en nya prefekten, inget
datum är ännu satt. Viktigt att poängtera att medlemskap i JF krävs för att erhålla sponsring
från JF. JURO-möte kommer att hållas i oktober. Arbetet med juristens dag är under
pågående, företagskontakt och raggande av folk kommer att påbörjas under nästa vecka.
§ 14 Utbildning
Vid info till T1 på torsdag behöver vi värva två klassrepresentanter till JF:s utbildningsråd.
Även i de andra klasserna krävs information, eftersom 2 representanter krävs för varje klass.
§ 15 Övriga frågor
Vid protokollet,
Robin Andersson,
Informationsansvarige och sekreterare
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