
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 1 mars 2011 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av viceordförande Emma Svedberg. 
 
§ 2 Närvaro 
Samtliga förutom ordförande Fanny Eriksson och webmaster  Peter Hultgren.  
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes klubbmästare Axel Bonning och marknadsansvarig Kevin McCabe.  
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes. 
 
§ 6 Kassör 
 
§ 7 Informationsansvarig 
 
§ 8 Webmaster 
 
§ 9 Marknad 
Marknadsansvarig Kevin McCabe framför svårigheten med marknadsföringen inför Snow-
wars. Utbildningsansvarig Åsa Palmaeus Edlund erbjuder sig att hjälpa till genom att prata 
med bekanta vilka studerar på andra program.  
 
Skottning av planerna kommer att ske nu i helgen den 5-6 mars. Alla som vill får gärna hjälpa 
till. Information om skottningen bör gå ut i nyhetsbrevet. Informationsansvarig Ellinore 
Wallström tillser detta.  
 
 
 



§ 10 Vice ordförande 
Vice ordförande Emma Svedberg föreslår att Juridiska föreningen ska köpa in fika, kaffe och 
fralla, till gästföreläsningen från Nationernas hus då det är avsevärt billigast. Mötet beslutar 
att köpa in 40 stycken smörgåsar och 40 st kaffe för en maximal kostnad om 650 kr.  
 
Gällande affischen till föreläsningen har marknadsansvarig Kevin McCabe gjort ett utkast. 
Mötet lämnade synpunkter gällande vissa detaljer, vilka ändrades. Affischen ska nu 
godkännas av Domstolsverket innan publicering.  
 
§ 11 Studiesociala 
Klubbmästare Axel Bonning informerar om eventet Jurister vs ekonomer. Planen på att hyra 
del av IKSU för eventet har gått i stöpet. Planen är att i stället hyra del av Östra gymnasiet för 
en kostnad på totalt 600 kronor. Mötet beslutar om detta.  
 
§ 12 De Facto 
 
 
§ 13 Ordförande 
Ordförande Fanny Eriksson ej närvarande, vice ordförande Emma Svedberg redogör för 
Fannys punkter.  
 
Universitets biblioteket (UB) informerar att det är förbjudet att lägga fram reklam i UB.  
Dagordningen inför det extra årsmötet bör så snart som möjligt komma upp på Juridiska 
föreningens hemsida. Emma meddelar webmaster Peter Hultgren för åtgärd.  
 
§ 14 Utbildning 
Utbildningsansvarig Åsa Palmaeus Edlund har deltagit i möte med Åsa Yttergren där hon 
framförde att Juridiska föreningen inte i särskilt stor utsträckning ser möjlighet att delta i HSV 
undersökningen. Utbildningsansvarig framförde även en fråga om utbildning i Office 
programmet Power-point för undervisande personal. Åsa Yttergren ska arbeta för att få med 
det i den teknikutbildning personal på institutionen genomgår.  
 
§ 15 Övriga frågor 
Kassör Lina Sundstén meddelar att CSN inkommit med önskemål att publicera deras 
sommarjobbsannons på Juridiska föreningens anslagstavlor. Mötet godkände detta.  
 
 
 
 
Vid protokollet, 
Ellinore Wallström, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Kevin McCabe Justerat, Axel Bonning 
Marknadsansvarig Klubbmästare 
 


