Styrelsemöte 2017-12-12
• Upprop och kontroll om dagordningen kan läggas till handlingarna.
Närvarande: Amanda Arvidsson, Erica Dahlin¸ Filiph Jonemark, Sara Joseph, André
Rasmussen, Leo Lövgren, Viktor Henriksson, Greta Ekblom, Joakim Lignerkrona, Sofie
Klang.
• Val av justerare.
- Erica Dahlin och Sofie Klang.
• Utvärdering av HHK
- 20 personer svarat på utvärderingen. 94,5 % tyckte dagen var intressant.
- Övervägande del tyckte att konsumentverket och Andreas var den bästa föreläsningen.

Kritiken mot Mannheimer var att det valt ett tråkigt ämne och ämnet i sig låg på en för hög
nivå att det var svårt att hänga med. Det ansågs att det nästan krävdes förkunskaper för att
kunna hänga med på föreläsningen.
- Vad kan vi göra bättre? Mer önskan om hur jurister kommit dit dem är idag än om tex. ett
fastighetsprojekt som i Mannheimers fall.
- Sammanfattningsvis vill eleverna höra mer om yrket i sig.
- Den föreläsningsform som de flesta föredrar är en halvdag men intresse fanns även för en
frukostföreläsning. Fikat är något som i stora drag är väldigt uppskattat.

- Amanda Arvidsson har hela enkäten med fullständiga svar.
• Restaurangchansen
- Vi har fått erbjudande om att sälja i år igen. Vi får 50 % av intäkterna. Förra året
sålde vi 11 st. Ett häfte innehåller ca 25 st. Vi godkänner att vi i år igen säljer och
Joakim tar hand om det!
• Julsittning
- 57 st anmälda via länk.
- Leo vill ha 300 kr mer pengar, utöver 1500 kr som bestämdes tidigare möte, att
köpa extra pynt för (tidigare summa krävde att ca 60 st skulle komma)
- Styrelsen godkänner att Leo får 300 kr mer att använda, sammanlagt 1800 kr.
- Leo vill att styrelsen ska göra något ihop, tex Luciatåg, hälsa alla välkomna mm.
Han kommer lägga ut förslag i styrelsegruppen.
• Ladok
- Filiph har varit på utbildningsmöte. Skolan kommer uppdatera Ladok från och med

v.8. och det kommer ev. vara lite problem med användandet av sidan mellan v.8 – v.11
och ev. längre. Det kommer kanske inte att gå att skriva anonyma tentor därefter,
ansvariga vet ej hur det kommer att bli riktigt än. Filiph ska få mer information och gå
ut med det till resten av studenterna.
- Lärarna jättenöjda med digitala tentor. Men studenterna önskar att det ska ges
kommentarer likt vid tentor på papper och inte endast poäng.
• Musikhjälpen
- Vi öppnar en bössa i år igen.
- Vi spelar ”Tävla mot JFK”, JFK lägger 500 kr, medlemmarna ska då lägga 500 kr.
Vid 1000 lägger JFK ytterligare 250 kr. Vi ber då medlemmarna komma upp till 1750
kr. Då ger vi 250 kr till. Sammanlagt bör det då bli 2000 kr. JFK sponsrar 1000 kr och
medlemmarna sponsrar 1000 kr.
• #medvilkenrätt
- Sofie ska skriva en text och lägga upp i styrelsegruppen som vi sedan ska publicera
på hemsidan.
• Skridskor
Viktor och Leo kollar på Mariebergsskogen och Tingvalla. Tingvalla känns som ett
bättre alternativ, där kan man använda klubba och finns ev. chans att hyra grejer där.
Dag osv bestäms senare och vi diskuterar detta vidare på nästa möte.
• Mannheimer Swartling
- Mannheimer Swartling har hört av sig och visat intresse av att komma igen och prata.
Alt. typ bjuda med ettorna på lunch och prat. Tiden de ville (Feb) passar ev. inte oss
pga. årsmöte osv och styrelsen väljer därför att spara denna punkt till nästa styrelse
som kan ta vid och fortsätta samarbetet nästa styrelseår.
• Vad är det sista vi vill åstadkomma?
- Styrelsemedlemmar lägger ut varsin bild på Instagram nu över jul. När det finns
något trevligt att dela med sig av.
- Utbildningsråd: Några studenter från varje år och inriktning träffas och diskuterar
de olika kurserna för att utveckla programmet tillsammans med exempelvis lärare och
rektor. Anders Hultqvist drar lite i trådarna och Filiph och Erica har varit på möte med
honom. Vi beslutar att vi tycker att det är en bra ide och kommer hjälpa till att få
elever att vilja vara med.
- Styrelsens vill även lämna över bra till nästa styrelse, så deras arbete kommer
fortsätta på ett bra och lätt sätt.
• Övriga frågor.
- Greta kommer inte att fortsätta sitt styrelseuppdrag efter terminens slut pga. byte av
universitet. Kommer ej ske nyval pga att ny styrelse tillträder snart.
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