tisdag 7 november 2017

Styrelsemöte 2017-11-07 klockan 10.15.
1D311
Närvarande: Erica Dahlin, Sara Josef, Elin Rodin, Joakim Lignerkrona, Filiph Jonemark, Leo
Lövgren, Amanda Arvidsson, Victor Henriksson och Andre Rasmussen
• Upprop och kontroll om dagordningen kan läggas till handlingarna
• Val av justerare: Victor och Andre
• Föreningsmässan: vi planerar att sälja märken och ska kolla över vem som ska stå vilken tid
och återkomma med det.
• Handelshögskolans dag: Andreas P från konsumentverket kommer föreläsa på förmiddagen, vi
kommer sedan ha mingel med fika samt att föreningen kommer kunna marknadsföra sig med
försäljning av märken etc. Andra delen av förmiddagen kommer Mannheimer Swartling att
föreläsa. Amanda och Erica presenterar och tackar för föreläsningar före och efter.
- Vi beslutar om att köpa blommor att ge som tackpresent till föreläsarna. Budget max 300 kr á
bukett.
- Vi beslutar om att köpa vattenflaskor till föreläsarna.
- Vi beslutar om att köpa fika till minglet.
Föreläsningarna är i första hand för JFKs medlemmar, men för att locka fler personer dels till
föreläsningarna och dels till föreningen tänker vi även lägga ut en inbjudan till övriga som läser
jurist samt rättsvetenskap. Detta mot en avgift om 50 kr.
• Tacksittning- sponsring priser: vi beslutar om att 50 kr per pris, de kommer dela ut 6 priser.
• Avstämning utskotten:
- Arbetsmarknadsutskottet: jobbar på att ta fram en bra väska, möte med PWC kommer längre
fram i november.
- Utbildningsutskottet: Inget aktuellt för tillfället i utskottet. Filiph var på möte med övriga
föreningars utbildningsansvarig där det är under upphandling av en ny lärarplattform. Samtliga
universitet har blivit beordrade av regeringen om att jobba mer mot jämställdhet, detta är något
KAU jobbar på.
- Evenemangsutskott: Allt går bra med planeringen av tacksittning.
• Studenttidning: Erica har fått ett mail av Anna D. som jobbar på studenttidningen, vi har fått
en förfrågan om att vara med och skicka in en text om föreningen. Detta beslutar vi om att vi
vill vara med på.
• Idrottsverksamhet: Idéer inför hösten/vintern, skridskoåkning ca 26e januari, ev. skidvecka
för framtiden.
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• Övriga frågor: Vi har fått inbjudan från juridiska föreningar i Göteborg och Stockholm till
årsbal i Göteborg18 nov och Stockholm 25 nov. Vi beslutar om att detta inte är aktuellt i och med
att styrelsen som sitter nu består av rättsvetare, vi väljer att satsa mer på detta event nästa år när
det är fler från juristprogrammet som sitter med i styrelsen.

Underskrift:____________________________________________________________________
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