Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 14 december 2010
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson
§ 2 Närvaro
Samtliga förutom Anton Strandberg.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Petter Maaherra och Marie Larsson
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Juristens Dag (JD)
22 klara betalade företag, inbjudan kommer nu gå ut till ej betalande utställare.
Under mötet lyftes frågan om förfrågningar borde skickas ut till potentiella utställare innan
sommaren istället för vid höstterminens start.
Vice ordförande Emilia Liedbeck lägger fram önskan att JD gruppen i sin enkät frågar
utställarna om de anser att förfrågningen kom ut i tid.
§ 7 Kassör
Mötet beslutar att posten ”vårsittning” inte längre ska redovisas separat i budgeten.
Mötet beslutar att sänka posten ”telefon och porto” från 3000 kr till 2000 kr.
Förslag framlägges av klubbmästare Michael Pettersson att sänka budgeten för
Stockholmsresan. Mötet beslutar att inte sänka budgeten.
Mötet beslutar att fråga JRG-gruppen om deras åsikt kring budgeten för JRG, för att få veta
om de skulle föredra att pengarna läggs på marknadsföring.
§ 8 Informationsansvarig

Två förfrågningar har inkommit om marknadsföring av två stycken jobb riktade till
juriststudenter. Efter diskussioner framläggs förslaget om en platsbank på JF:s hemsida för
aktörer som vill erbjuda jobb till studenterna.
Mötet beslutar att marknadsföra de två jobberbjudandena på JF:s anslagstavlor.
§ 9 Webmaster/Marknad
Web
Ingen internetuppkoppling i JF rummet, webbansvarig Andreas Nordström kollar upp detta.
Marknad
Linklaters har accepterat samarbetsavtalet och väljer att sponsra väskan. Baker McKenzie
lämnar besked nästa vecka.
Lindahl har skickat förfrågan om de även i år kan teckna ett rabatterat samarbetsavtal. Mötet
ställer sig nekande då förra årets rabatt var för nya samarbetspartners.
§ 10 Vice ordförande
Inget att rapportera
§ 11 Sport och Klubb
Inget att rapportera.
§ 12 De Facto
Tidningar delas ut idag och imorgon.
§ 13 Ordförande
Mötet beslutar att datum för årsmöte blir den 19 januari.
Ännu ingen faktura från HUS-service angående städningen från biljettförsäljningen,
julsittningen.
Fortfarande oklarheter kring SAMSEK:s ekonomiska förehavanden. SAMSEK vidhåller
fortfarande att de inte ska betala arbetsgivaravgifter med argumentet att de aldrig gjort det
förut. Mötet beslutar att skulle en majoritet av SAMSEK rösta för att inte betala
arbetsgivaravgifter, så väljer JF att inte ställa sig bakom beslutet.
§ 14 Utbildning
Avstämmande möte med utbildningsnämnden för ett tag sedan när alla kursplaner för nästa
termin gicks igenom.
Diskussioner vid utbildningsnämnden om omtentamen ska ligga i augusti istället för i slutet
av juni som i dagsläget.
§ 15 Övriga frågor
Intyg för genomfört styrelseuppdrag utfärdas av ordförande Marie Larsson efter önskemål.
Vid protokollet,
Robin Andersson,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Marie Larsson
Ordförande

___________________________
Justerat, Petter Maaherra
Ansvarig utgivare de Facto

