Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 19 december 2017
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Adrian Kroon.
§ 2 Närvaro
Ordförande Adrian Kroon, ekonomiansvarig Albin Davidsson, marknadsansvarig Sven
Karlsson, informationsansvarig Joel Olsson, sportmästare Samuel Alm, klubbmästare Gustav
Lindgren.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Gustav Lindgren och Adrian Kroon.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2017-12-12 godkändes.
§ 6 JD
Representanter från JD informerade om att de blivit inbjudna till Göteborgs
arbetsmarknadsmässa Gaius den 25 januari. Gaius vill ha svar senast 21 januari. Inbjudan
avser mässa + bankett. Tanken med ett eventuellt besök skulle vara att bredda kompetensen
för projektansvariga på de olika arbetsmarknadsmässorna på lärosäten med juristprogram.
Inbjudan omfattar två projektansvariga och bankettbiljetter kostar 499 kr per person. Till
kostnaden för bankettbiljett tillkommer kostnader för flyg och eventuellt boende.
Boendekostnaden bör dock kunna lösas genom att projektansvariga bor hos bekanta. Styrelsen
ansåg att projektansvariga skulle kolla upp den totala kostnaden för ett utbyte till Göteborg
och sedan återkomma vid ett senare styrelsemöte.
Representanter från JD frågade ekonomiansvarige hur fakturering för mässkatalog skulle ske.
Ekonomiansvarige svarade att Umeåkonsulterna skulle anlitas, de kan i sin tur fakturera JF.

§ 7 Ordförande
Ordförande begärde ett beslut för pizzakostnader under budgetmötet. Kostnaden för pizza och
dryck var 1003 kr. Styrelsen tog beslut på detta.
Ordförande begärde ett beslut på 629 kr för pizza då styrelsen hade after work, fredagen den
15e december. Styrelsen tog beslut på detta.
Ordförande meddelade att tisdagen den 16e.
§ 8 Vice Ordförande
§ 9 Ekonomiansvarig
§ 10 Marknadsansvarig
Marknadsansvarig meddelade att han kollat upp sponsringsavtal. Om varje avtal som går att
förhandla om höjs med 1000 kr kommer sponsringsintäkten bli 224 000 kr, vilket är lite över
vad som är budgeterat för 2018.
§ 11 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig meddelade att beslutet om att lägga ned Juridiskt forum inte kommer
påverka kurserna för VT 2018 men att det inte är helt klart huruvida det kommer påverka
valbara kurser under hösten 2018.
Nedläggningen beror delvis på brister arbetsmiljöskäl, nedläggningen är endast en
organisationsförändring. Ingen kommer sluta arbeta på Universitetet utan istället flyttas om
till andra institutioner eller avdelningar.
§ 12 Informationsansvarig
§ 13 Studiesociala
Sport
Klubb
Klubbmästare begärde beslut på fika för årets sista EPP, den 15 december 1554,05 kr.
Styrelsen tog beslut på detta.
Klubbmästare begärde beslut på två 10-literstermosar för 4470 kr. Styrelsen tog beslut på
detta.
Klubbmästare begärde beslut på kaffekokare av märket Moccamaster att använda i JF-rummet
till en kostnad av 1424 kr. Styrelsen tog beslut på detta.
§ 14 JR
§ 15 De facto
§ 16 Övriga frågor
Styrelsen tog upp de personer de vill ge engagemangsgåvor för året 2017. Engagemangsgåvan
bestämdes till biobiljett. 20 biobiljetter kan köpas in med den budget som avsatts för
engagemangsgåvor. 14 personer nominerades under mötet till att få motta engagemangsgåvor.
Ordförande gav styrelsen tid att tänka över engagemangsgåvor till nästa möte.
Ordförande tog upp frågan om fördrink för styrelsen, tillträdande styrelse samt representanter
för övriga lärosäten inför JD-banketten. Ordförande föreslog att marknadsansvarig skulle

kontakta Kaiding för att höra om de är intresserade av att vara värdar för fördrink.
Marknadsansvarig tog på sig att göra detta.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Joel Olsson,
informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Gustav Lindgren

___________________________
Justerat, Adrian Kroon

