tisdag 3 oktober 2017

Styrelsemöte
Närvaro: Filiph Jonemark, Leo Lövgren, Andre Rasmussen, Sara Joseph, Sofie Klang,
Joakim Lignerkrona och Elin Rodin.
Justerare: Sara och Leo.
• Vi beslutar att tillsätta följande personer till utskott:
- Utbildningutskott: Gabrielle Byberg.
- Arbetsmarknadsutskott: Greta Ekblom och Joacim Malmqvist.
- Evenemangsutskott: William Johansson, Erik Bjurulf, Emilia Sigerud och Erik Fröström.
• Vi beslutar att tillsätta följande person som ledamot i styrelsen: Greta Ekblom, OM hon vill
detta i och med att hon även är med i ett utskott.
• Utskotten kommer att påbörja deras arbeten direkt nu efter att de fått reda på att de fått platsen.
• Upphovsbrottet har Erica och Filiph pratat med Nick om, han kunde inte ge några direkta svar.
Han hade även pratat med andra lärare och de visste inte heller. Erica och Filiph har även pratat
med Universitetsjuristen, hon ansåg att vi bör kontakta föreningen och uppmana dem om att
ändra/ta bort det som står.
- Vi beslutar om att kontakta dem för att be dem om att ta bort/ ändra namnen i deras
verksamhetsberättelse.
• Tacksittning kommer vara evenemangsutsksottets ansvar. De fyra tillvalda till utskottet kommer
ansvara för engagemanget och även ha kontakten med de övriga från deras klass, samt övrig
planering av tacksittningen.
- Vi i styrelsen bestämmer datum för sittningen.
- Allt de planerar kommer behöva godkännas av oss i styrelsen innan bokningar.
• Samarbetspartners:
- Värmlandsjuristerna: för alla jurister i Värmland, krav på att vara utbildad för att vara
medlem. De kan ej erbjuda medlemsskap för studenter, varken rättsvetare eller jurister, i alla,
krävs att man är färdig utbildad. Dock vill de bjuda in oss till deras evenemang och
föreläsningar. Vi i styrelsen behöver för att få delta ta in anmälningar för de som vill delta från
vår förening som vi lämnar över till dem. Leif Lönnqvist kommer höra av sig till oss när det
dyker upp event.
- Mannheimer Swartling: De är intresserade av att ha ett samarbete med oss. De har pratat om
att de kommer kunna erbjuda oss ”studiebesök”, föreläsningar med ev. middag på kvällen.
Detta är dock i huvudsak för de som läser juristutbildningen, då de inte har möjlighet att
erbjuda rättsvetare framtida jobb.
- Dessa kan vara ett alternativ för oss att bjuda in på handelshögskolans dag.
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- Arbetsmarknadsutskottet kommer under hösten och våren att fortsätta jobba med att få fler
samarbetspartners.
• Projektet ang. väskor kommer under hösten och våren att tas upp igen av
arbetsmarknadsutskottet.
• Handelshögskolansdag, vi kommer att bjuda in två föreläsare som förhoppningsvis har
möjlighet att ställa upp och föreläsa. Vi kommer att bjuda in Andreas Prochazka fd. ansvarig för
rättsvetenskapliga programmet som idag jobbar som enhetschef på konsumentverket. Vi bjuder
även in Mannheimer Swartling. Vi planerar 3 h totalt, 1 h föreläsning - fikapaus - 1 h
föreläsning.
- Sofie kontaktar Andreas.
- Erica kontaktar M.S.

Underskrift:__________________________________________________________________
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