6. bestyrelsesmøde
Juridisk Forening i Aalborg
3. november 2016

Til stede: Christian Lundblad, Tim Rosenkrantz Buur, Maria Louise Friis Carsten Munk-Hansen og Hannah
Brandt.
Fraværende med afbud: Anne Marie Roum Svendsen
Fraværende uden afbud: Ingen
Hos Hannah, Ankestyrelsen, Nytorv 7

1. Mødedatoer for bestyrelsen
Næste gang er konkret: Mandag den 16. januar 2017 kl. 16:00 hos Tim, Vingaardshus, Vingårdsgade 22.
I øvrigt afholdes møder som udgangspunkt den 1. mandag i lige måneder kl. 16:30.
2. Arrangementskalenderen
18/11 kl. 18:00 Julefrokost
6/2 2017 kl. 16:00 Folketingets retsudvalg ved medlemmerne Rasmus Prehn, Lisbeth Bech Poulsen og Preben Bang Henriksen
April 2017: Socialt arrangement, Tim
6. juni 2017: Aalborg Universitet og generalforsamling
Efterår 2017: Flere overvejelser, herunder familie- eller socialretligt tema.
3. Kassefunktion mv.
Anne Marie er har for omfattende arbejdsmæssige forpligtelser og har bedt om fritagelse for kassererhvervet. Der var enighed om, at Maria Louise overtager hvervet. Christian kontakter Nordjysk Bank med henblik
på, at iværksætte det fornødne.
Maria Louise kan frit vælge, hvorledes MobilePay etableres, herunder at erhverve telefon og abonnement i
det omfang, det er fornødent. Etablering bør være sket senest ved årsskiftet.
4. Praktiske opgavers løsning
Navnlig på baggrund af, at Carsten bruger mange timer, blev der talt om løsningsmodeller.
Der var almindelig tilslutning til aktuelt at gøre brug af Juridisk Instituts tilbud om studentermedhjælp mv.
På sigt vil plan B være, at betale et konsulenthonorar til en virksomhed, der har studenterkapacitet til at
bistå foreningen.
Carsten foranlediger opfordring til at betale kontingent 2017 udsendt i januar.
5. Folketingets Retsudvalg
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Til arrangementet den 6 februar skal vi have fastlagt nogle relevante temaer til præsentation og drøftelse.
Christian foranlediger dette vendt mellem bestyrelsesmedlemmerne via e.-mail.
6. Feedback fra medlemmer
Der har været et beskedent fremmøde –ned til ca. 30 medlemmer i et enkelt tilfælde – hvilket kan give
anledning til spørgsmål om holdning og forventninger, herunder til visse arrangementer.
Carsten vil tage spørgsmålet om en undersøgelse op med en kommunikationsmedarbejder.
7. Præsentation mv.
Der var almindelig enighed om, at hjemmesiden gerne må friskes lidt op, at vi skal have friseret LinkedIn og
Facebook. Carsten taler med en kommunikationsmedarbejder.
Vi bør nok i højere grad have netværksperspektivet opprioriteret.
Hjemmesiden må gerne i højere grad fremdrage universitetet og netværksdelen.
8. Eventuelt
Intet.
3/11 2016
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