
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 26 oktober 2010 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson. 
 
§ 2 Närvaro 
Samtliga. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes Emilia Liedbeck och Anton Strandberg. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes. 
 
§ 5a Julfesten 
Frågan lyfts om budgeten inför julfesten. Inget datum för biljettförsäljningen klarlagt. Fjärde 
december är preliminärt datum för julfesten. Budgeten diskuteras och det klarläggs att precis 
som förut kommer ett eventuellt överskott att lämnas som en buffert till nästa år. 
 
§ 6 Juristens Dag (JD) 
Arbete fortgår som det ska. Juridiska institutionen kommer att betala mässlokalen. För att 
kunna skilja på vilka som är medlemmar i JF och inte vid betalning till banketten, kommer vi 
att begära att alla skriver in sitt mecenatkortsnummer vid inbetalning till JF:s plusgiro, om 
denna lösning är möjlig eller om det inte går att få tag på listor eller annan smidigare lösning.  
Företagskontakten har påbörjats och det är klarlagt att Cederqvist kommer att hålla ett case 
kvällen före JD. 
 
§ 7 Kassör 
Pengarna från vandrarhemmet som alla bodde på vid stockholmsresan har inkommit. 
Lösningar kring budgeten för nästa år diskuteras översiktligt. 
 



§ 8 Informationsansvarig 
Information om ansökan till ny styrelsen skickas ut genom nyhetsbrevet.  
Information skickas ut om att väskorna lämnas ut på torsdag klockan 10.00 vid Hsal B. 
Info om fotboll och innebandy. 
 
§ 9 Webmaster/Marknad 
Marknad: Delphi säger sig ha skickat marknadsföringsprodukter att skicka med väskorna. 
Arbete med SJM är under pågående. 
 
§ 10 Vice ordförande 
Lokal bokad till avslutningsceremonin. Institutionen har meddelat att de bidrar på samma sätt 
som föregående år. Diskussioner kring om JF inte bord administrera en eventuell 
avslutningsmiddag på kvällen efter avslutningsceremonin. Mötet beslutar att skicka ut en 
intresseanmälan genom studentmailen/cambro för att se om T9 är intresserade av en 
avslutningsmiddag. 
 
§ 11 Sport och Klubb 
Lyckad vollybollturnering och efterföljande fest. Vad som ska och inte ska finnas med vid 
utskick eller aktiviteter som kan associeras med JF diskuteras.  
 
§ 12 De Facto 
Tidningen utkom som planerat förra veckan.  
T9 kommer att fotas idag, uppsamlingsfoto planerat. 
Ny numret av de Facto påbörjas nästa vecka. 
Någon form av event planeras kring utgivningen av nästa nummer som kommer att vara ett 
jubileumsnummer. 
 
§ 13 Ordförande 
Ingen viceordförande till SAMSEK ännu.  
 
§ 14 Utbildning 
Inget att rapportera. 
 
§ 15 Övriga frågor 
Mötet nästa vecka ställs in eftersom flera av styrelsemedlemmar inte kan närvara nästa vecka. 
Information kommer att gå ut till samtliga klasser om ansökan till nya JF-styrelsen. 
 
 
 
Vid protokollet, 
Robin Andersson, 
Informationsansvarige och sekreterare 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Emilia Liedbeck Justerat, Anton Strandberg 



Vice Ordförande Sportmästare 
 


