Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 12 december 2017
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Adrian Kroon.
§ 2 Närvaro
Ordförande Adrian Kroon, vice ordförande Nils Englund, ekonomiansvarig Albin Davidsson,
informationsansvarig Joel Olsson, utbildningsansvarig Emma Nilsson, sportmästare Samuel
Alm, klubbmästare Gustav Lindgren, ordförande för JR Jennifer Piironen.
Chefredaktör för De facto Anna-Paulin Rosell och Marknadsansvarig Sven Karlsson kom till
mötet efter mötet öppnats.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Joel Olsson och Samuel Alm.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2017-12-05 godkändes.
§ 6 JD
Representanter för JD ställde frågor till ekonomiansvarig angående kostnader som kan
periodiseras till redovisningsåret 2017. Ekonomiansvarig var positiv till att lägga kostnader på
redovisningsåret 2017.
Representanter för JD frågade ekonomiansvarig om huruvida JF fakturerar med eller utan
moms. Ekonomiansvarig meddelade att JF fakturerar utan moms.
Representanter för JD lyfte åsikter från medlemmar angående biljetter till JD-banketten.
Styrelsen har haft förtur till biljetter. Några medlemmar hade tyckt att det är så pass få
biljetter till JD-banketten att det är orättvist att styrelsen har förtur. Förslag har också lagts på
att styrelsen ska få biljetter till banketten betalda, några medlemmar har också haft synpunkter

på detta. Styrelsen beslutar att förturen ska kvarstå. Styrelsen ska betala sina egna biljetter tills
vidare. Frågan om en eventuell återbetalning kan tas upp på årsstämman.
§ 7 Ordförande
Ordförande begärde ett beslut från sektionsstyrelsen om att godkänna de stadgeändringar (se
bilaga 2, nr 1-2 i protokoll från medlemsmöte 2017-11-16) som antogs på kårföreningens
(JF:s) medlemsmöte 2017-11-16, sektionsstyrelsen beslutade detta.
Ordförande tog upp frågan om representanter från valnämnden. För närvarande finns två
medlemmar i valnämnden. Förslaget från Studentkåren är att en representant från varje
sektion ska finnas med i valnämnden.
Ordförande meddelade att han fått information om att Juridiskt forum officiellt ska läggas
ned.
§ 8 Vice Ordförande
Vice ordförande meddelade att Kaiding ännu inte svarat på frågan om huruvida de vill
gästföreläsa torsdagen den 14 december. Då det är för svårt att hinna med att ordna en ny
föreläsare till den 14 december finns ett budgetöverskott. Vice ordförande föreslår därför
julfika i JF-rummet som alternativ. Chefredaktör för De facto föreslår brunch-event på Rex
som alternativ. Styrelsen ansåg att brunch på Rex var det bättre alternativet. Styrelsen
beslutade detta.
§ 9 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig föreslog att årets sista budgetmöte skulle ske måndagen den 18 december.
Ekonomiansvarig skulle återkomma med lokal och tid. Detta ska läggas ut på JF:s hemsida.
§ 10 Marknadsansvarig
Marknadsansvarig återupptog diskussionen kring försäljning/gåva av hoodies som fördes
under styrelsemötet tisdag 2017-12-05. Marknadsansvarig hade justerat förslaget från tidigare
möte. Förslaget marknadsansvarige lade fram var att medlemmar ska ha möjlighet att välja
om de vill köpa en hoodie genom att betala JF eller att få en hoodie genom att donera pengar
till Musikhjälpen. Summan vid både köp och donation skulle då vara 100 kr. Styrelsen
argumenterar kring detta. Styrelsen beslutar att marknadsansvariges förslag och upphäver
därmed beslutet kring frågan från 2017-12-05.
§ 11 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig berättade att hon tagit kontakt med prodekanen angående vilken effekt
beslutet om nedläggning av Juridiskt forum kan komma att få på juristprogrammet och dess
valbara kurser. Utbildningsansvarig har också ställt frågor om anledningar till beslutet samt
varför det kommit så plötsligt. Utbildningsansvarig har av prodekanen blivit hänvisad till en
utbildningschef som ska kontakta utbildningsansvarig under tisdag eftermiddag.
Utbildningsansvarig har fått kontakt med kursansvarig för T1 angående klagomål från T1.
Klagomålen har rört basgrupparbete och PBL-lärande i stort. Tanken är därför att JF ska
understödja genom att anordna en föreläsning i effektivt basgruppsarbete.
§ 12 Informationsansvarig
Informationsansvarig meddelade att han kollat upp kostnaden för arkivskåp till JF-rummet.
Arkivskåpen som kollats upp är från Ikea, av typen ”Galant”. Skåpen är något mindre i djup
än de bord som står på platsen nu. Två skåp skulle behöva köpas in till en kostnad av 3295 kr
styck. Med frakt skulle totalkostnaden bli 7289 kr ink. moms. Styrelsen tar beslut på detta.

Informationsansvarig begärde beslut på huruvida JF skulle köpa in ett kamerastativ som kan
användas för fotografering inom JF. Främst var syftet att stativet skulle användas till
examensbanketten den 20 januari men även andra användningsområden borde enligt
informationsansvarig kunna komma på fråga. Kamerastativet som åsyftades var från Clas
Ohlson och kostade 399 kr. Styrelsen tog beslut på detta.

§ 13 Studiesociala
Sport
Sportmästare berättade om föregående veckas event.
Sportmästare berättade om planeringen inför Snow Wars 2018. Det preliminära datumet är 23
februari. Efter Snow Wars ska E-puben bokas för prisutdelning och EPP.
Klubb
Klubbmästare tog upp frågan om att tillskjuta en summa pengar till återinsparken den 16/2.
Detta för att täcka en handpenning avseende DJ samt dekorationer. Summan som antogs gå åt
var 2000 kr. Styrelsen tog beslut på detta.
Klubbmästare berättade om den Musikhjälpen-EPP som ska anordnas den 15 december.
Klubbmästare informerade om ansökningar till kvällschefer (KC) för E-puben. En sen
ansökan hade inkommit och underlaget för att välja KC bedömdes vara gott.
§ 14 JR
Ordförande för JR begärde ett beslut på 580 kr för kostnader i samband med att rådgivare i JR
bjöds på middag på Oleary’s.
§ 15 De facto
Chefredaktör för De facto begärde beslut på påläggen från eventet ”Frukost med De facto”,
kostnaden var 2398,17 kr. Styrelsen tog beslut på detta.
§ 16 Övriga frågor
Ordförande påminde styrelseledamöterna om att börja arbeta med sina testamenten.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Joel Olsson,
informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Joel Olsson

___________________________
Justerat, Samuel Alm

