Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 23 november 2010
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson.
§ 2 Närvaro
Samtliga.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Emilia Liedbeck och Alexander Häggkvist.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Kassör
Extra styrelsemöte torsdag den 2 december, avseende budget för nästa år.
§ 7 Informationsansvarig
Termos blir tackgåva till de som gjort en bra insats för JF under året.
Till nyhetsmailet:
Ny kassör till SAMSEK.
Företagsvärdar till JD.
Medlemsmöte den 25 november.
Tentafika.
Bokförsäljning i JF-rummet.
§ 8 Webmaster/Marknad
Marknad: Arbetet med nya samarbetsavtal påbörjat. För nuvarande har vi fyra
samarbetspartners och en femte är under förhandling. Under mötet diskuteras i allmänhet
kring en höjning av sponsringskostnaden för våra sponsorer från 28 000 kr till 30 000 kr.

Valberedningen: Intervjuer har genomförts under torsdagen, all poster nominerade utom
chefredaktör de Facto. Valberedningen söker nu efter en person att nominera till chefredaktör.
§ 9 Juristens Dag (JD)
Sävagården bokad till banketten, max 150 personer.
17 betalande utställare hitintills.
Arbetsgruppen jobbar vidare med förhoppning om fler.
Intresset är hitintills lågt bland lokala företagare.
§ 10 Vice ordförande
18 personer har skickat in intresseanmälan till avslutningsmiddagen för T9. Vi räknar på att
det behövs lokal för ca 80 personer då varje person har med sig i genomsnitt fyra-fem
annhöriga.
§ 11 Sport och Klubb
Innebandyn drar i nuläget inget folk, fotbollen drar betydligt mer. Diskussioner under mötet
rent allmänt om bara en halltid borde bokas.
Litet intressen bland studentpubarna för ett de Facto event. Corona har blivit tillfrågade och
visat intresse och kommer förmodligen få uppdraget. 5000 kr finns budgeterade till
yrkeskväll, mötet diskuterar att istället använda pengarna till de Facto eventet.
§ 12 De Facto
Layout av nya numret genomförde igår.
Korrekturmöte imorgon onsdag klockan 16.00.
Fotokatalogen kommer att tryckas av Print och Media.
§ 13 Ordförande
Imorgon träffas styrelsen klockan 14.50 i JF-rummet för att sedan hålla tentafika med T1.
Inga nyheter kring institutionssammanslagningen.
Arbetsbeskrivningarna ska skickas in till ordförande Marie Larsson.
Det vore bra om någon i styrelsen är beredd att både ta på sig uppdrag på mötet och att ropa ut
förslag på personer som kan ta på sig uppdrag. Alla måste visa mecenatkort för att komma in
på mötet. Alla röstberättigade skrivs upp på röstlängd när de kommer in i salen.
Verksamhetsberättelser till ordförande Marie Larsson innan 24 december.
Företagsbarometern utskickad, 24 svar hitintills. Förfrågan har inkommit om länken även kan
presenteras på facebook. Mötet beslutar att länken får läggas upp på facebook.
§ 14 Utbildning
Möte med utbildningsrådet uppskjutet till nästa vecka.
§ 15 Övriga frågor
Presentpåsar till tentafikat packas direkt efter mötet.
Vid protokollet,
Robin Andersson,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Emilia Liedbeck
Vice Ordförande

___________________________
Justerat, Alexander Häggkvist
Kassör

