Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 12 oktober 2010
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson.
§ 2 Närvaro
Samtliga.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Salomon Grape Nutti och Marie Larsson.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Juristens Dag (JD)
Möte kommer att ske med ansvariga imorgon klockan åtta. Eventuellt datum för Juristens dag
diskuteras. Mötets önskemål är att dagen blir någon gång i slutet av januari. Önskan först fram
till JD-ansvariga.
§ 7 Kassör
Budgetuppföljningen tar lite längre tid än beräknat, men den är på gång.
En felaktig utbetalning har inkommit från Mannheimer Swartling, kontakt har skett med
desamma. Lawlines betalning är på ingående.
§ 8 Informationsansvarig
Inget att rapportera.
§ 9 Webmaster/Marknad
Marknad: Gällande väskan så är all tre sponsorer klara. De tre blir Delfi, G&D, samt
Ackordcentralen. Offert kommer att skickas till oss inom kort.

Stockholmsresan sker imorgon allt klart och inga hinder föreligger så långt.
Affischen till quizet på fredag 15 oktober är klar.
Valberedningen är klar och kommer att bestå av Andreas Nordström, Maria Frank och
Liselott Degselius. Frågeställningarna från tidigare valberedningar efterfrågas, det är dock
tveksamt om några frågor finns att hitta igen. Intervjuerna kommer att ske 18 november. Sista
ansökningsdag till styrelseposterna kommer att vara 15 november. Ny styrelsepost har
diskuterats, mötets inställning är positiv. Huvudansvaret för den nya posten ska i så fall främst
vara JD, SJM och väskan.
Web: Ett profilpaket ordnat.
§ 10 Vice ordförande
Inget att rapportera.
§ 11 Sport och Klubb
Bra uppslutning vid fotbollen i övrigt inget att rapportera.
§ 12 De Facto
Tidningen håller på att tryckas. Arbetet med fotokatalogen fortgår.
§ 13 Ordförande
Prefekternas fyra förslag för omorganisering av juridiska- och samhällsvetenskapliga
institutionerna diskuteras. I stort sätt är mötet inte kritiska till ett administrativt samarbete
men negativ till en sammanslagning av institutionerna.
Ordförande Marie Larsson har blivit uppringd av prefekten, ett rykte florerar, att
juriststudenter är oroliga för hur det kommer att se ut med examen i framtiden, att alla lärare
ska sluta samt att allt i allmänhet kommer att bli upp och ner vid omorganiseringen. Det
konstiga är att ingen i styrelsen har hört i princip någonting från klasskamrater.
Presenter till de som har ansträngt sig och gjort en extra god insats för JF:s arbete fixas av
infoansvarig Robin Andersson.
Extern ansvarig för SJM eftersökes som kan samarbete tillsammans med marknadsansvarig.
SAMSEK-möte har ägt rum. Ordförande Marie Larsson efterfrågade listor på alla medlemmar
i Juridiska Föreningen för att underlätta arbetet vid JF aktiviteter, listor finns dock inte att
tillgå ännu.
Headhunt, har inkommit med en förfrågning om JF-styrelsen är intresserade av att engagera
sig vid nästa mässa. Mötet svara nekande.
§ 14 Utbildning
Utbildningsansvarig för T5 finns fortfarande inte.
§ 15 Övriga frågor

Vid protokollet,
Robin Andersson,
Informationsansvarige och sekreterare
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___________________________
Justerat, Marie Larsson
Ordförande

