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Styrelsemötesprotokoll 8/3-2016 
 

§1   Närvarande ledamöter. 
1. Matilda Hallgren 

2. Sophia Arbman 

3. Felix Kristoffersson 

4. Erik Nordström 

5. Tobias Bratt 

6. Simon Borell 

7. Linus Gunnarsson 

8. Rickard Essung 

9. Jacqueline Leong 

10. Jonathan Andersson 

11. Michelle Jansson 

12. Hampus Wahlberg 

§2  Mötets öppnande.   
Mötet öppnas. 

§3   Val av ordförande.  
Sophia Arbman väljs till mötets ordförande. 

§4   Val av mötets sekreterare.   
Erik Nordström väljs till mötets sekreterare. 

§5   Val av justerare.  
Sophia Arbman och Matilda Hallgren väljs till justerare. 

§6  Fastställande av dagordning.  
 Dagordningen fastställs utan ändringar. 
 

§7  Kort redogörelse av respektive ansvarsområde 
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Utbildningsansvariga har skickat in begäran om åtgärder angående borrning i 

tentamenssalen. Denna skickades in 29/2 2016. Man ska på utskottsmöte 9/3 2016 

angående examinationsmoment. Man har även varit på möte med handelsboden 

angående studentlitteratur till juristprogrammet. 

 

Ansvarig för rättstrycket ska hålla ett möte med redaktionen 14/3 2016. 

 

Ordförande har varit på ett antal möten med bland annat handelsjuristerna.  

 

Kommunikationsansvarig har jobbat med nyhetsbrevet. Man jobbar på att göra det 

smidigare och snyggare inför nästa utskick. 

 

Idrottsansvarig har inte haft något särskilt uppdrag sen senaste mötet. Man väntar på 

att korpensäsongen ska dra igång. 

 

Evenemangsansvariga har bokat Göta Hof till diplomeringen samt skickat ut 

inbjudningar. 

 

Näringslivsansvariga har jobbat på att locka folk till Vinges pubkväll 8/3 2016. 

 

Kassören väntar fortfarande på besked om kortet. 

 

Sekreteraren Har jobbat med SJM. Tävlingen är i full gång och inlagor har skickats 

mellan de deltagande lagen. 

 

Vice ordförande har framförallt ordnat och gjort snyggt på kontoret. 

 

§8  Ny lokal 
Föreningen har fått tillgång till en ny lokal på Viktoriagatan 13, där det finns möjlighet 

att arrangera event med kapacitet för 150 personer. 

§9  Hemsidan 
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Ordförande och kommunikationsansvarige har sett över olika webhotell samt varit i 

kontakt med en programmerare som kan tänka sig att bygga upp en ny hemsida. 

. 

§10  Kontoret, förvaring 
Frågan om fler förvaringsutrymmen diskuteras. Styrelsen fattar beslut om att detta inte 

behövs. Man konstaterar även att städning ska ske under expeditionspassen. 

.  

§11  Fredagskaffe 
Styrelsen förslår en ändring till onsdagskaffe alternativt måndagskaffe. Man beslutar 

om att ändra till onsdagskaffe som kommer att äga rum sista onsdagen varje månad. 

Nästa onsdagskaffe blir 30/3 2016. 

 
.  

§12  Brandskydd 
Vice ordförande informerar om vad som diskuterades under det brandmöte som hon 

närvarade på. Mötesplats vid brand är Hagaparken.  

 

§13  Övrigt 
Ordförande uppmanar samtliga ledamöter att anmäla sig till Alumnikvällen 21/5 2016. 

Sista anmälningsdag är 31/3 2016 

§14  Nästa möte. 
 22/3 klockan kl. 08.00. 

§15   Mötets avslutande.  
Mötet avslutas. 
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Erik Nordström 

________________________________ 

 
Sekreterare, Juridiska Föreningen 
 

Matilda Hallgren                                                                         Sophia Arbman 

 

________________________________                              ________________________________ 

 

Ordförande, Juridiska Föreningen           Justerare  


