Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 9 november 2010
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson.
§ 2 Närvaro
Samtliga förutom Alexander Häggkvist.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Marie Larsson och Anton Strandberg.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Juristens Dag (JD)
13 företag har tackat ja till att sponsra. Flera föreläsare redan klara.
Hemsidan för JD är igång och funkar som den ska.
§ 7 Kassör
Förslag på ändringar i budgeten skickas till kassör Alexander Häggkvist
§ 8 Informationsansvarig
Skickas ut i infomail:
Ansökan till styrelse.
Foto av T7 torsdag klockan 12.00 Lindelhallen
Quiz på fredag klockan 15.00 E-pubben.
Praktikplats på UD.
§ 9 Webmaster/Marknad
Web: JD webben fungerar nu som den ska.

Marknad: Broschyrställ från Vinge är uppställt i JF-rummet. Ett foto av denna kommer att tas
och sedan skickas till Vinge för marknadsföring på deras facebooksida.
Valberedningen: Enbart fyra ansökningar till styrelsen hitintills.
Datum för medlemsmötet blir den 25 november.
§ 10 Vice ordförande
Information till T9 med förfrågan om intresse av avslutningsmiddag har skickats ut.
§ 11 Sport och Klubb
Quiz på fredag klockan 15.00 på E-pubben. Mötet beslutar att de 1000 kr som nu finns
budgeterade för styrelsefika läggs på ett jubileumsevenemang för de Fatos 10 års jubileum.
§ 12 De Facto
Fotokatalogens sista fotograferingen på torsdag.
Styrelsefoto på torsdag klockan 12.00.
§ 13 Ordförande
SAMSEK-möte igår 101108. Ny viceordförande vald. SAMEK söker f.o.m. nu även en ny
kassör.
Arbetsbeskrivningarna för respektive styrelsepost måste vara klar innan den 18 november så
att dessa finns tillgängliga för de nya styrelsemedlemmarna.
Tidigare idag var vice ordförande Emilia Liedbeck och ordförande Marie Larsson på
beslutsmöte. De nya insparningarna som måste göras på skolan kommer inte att påverka
Juridiska programmet i någon större utsträckning
§ 14 Utbildning
Inga möten för tillfället.
JURO-ordförande ska tillsättas den 25 november, annonsering skulle behövas. Annonseringen
struktureras upp vid nästa möte.
§ 15 Övriga frågor

Vid protokollet,
Robin Andersson,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Marie Larsson
Ordförande

___________________________
Justerat, Anton Strandberg
Sportmästare

