Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 8 mars 2011
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Eriksson.
§ 2 Närvaro
Samtliga närvarande utom marknadsansvarig Kevin McCabe.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes kassör Lina Sundstén och klubbmästare Axel Bonning.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes.
§ 6 Kassör
§ 7 Informationsansvarig
§ 8 Webmaster
§ 9 Marknad
§ 10 Vice ordförande
Domstolsverket har godkänt affischen inför gästföreläsningen. De är nu uppsatta och arbetet
med att sätta upp ytterligare affischer fortskrider. Vice ordförande Emma Svedberg kommer i
dagarna att bekräfta kaffe- och smörgåsbeställningen med Nationernas hus. Vice ordförande
anhåller om stöd med praktiska göromål under föreläsningsdagen den 16 mars. Klubbmästare
Axel Bonning bistår med hjälp.

§ 11 Studiesociala
Sportmästare Ninos Besara har deltagit i möte med sportmästare från HHUS angående eventet
Jurister vs ekonomer för att ytterligare planera sportaktiviteterna.
Sportmästaren kommer att se över sportaktiviteterna i Landstingshallen och eventuellt byta ut
innebandyn mot något annat, exempelvis spökboll då intresset för att spela innebandy varit
något svalt på senaste tiden.
Klubbmästare Axel Bonning meddelar att när det gäller biljettpriset för Jurister vs ekonomer
är priset är billigare för jurister för att Juridiska föreningen går in och stöder eventet med
bland annat kostnaden för lokalhyra.
Klubbmästaren anhåller om att Juridiska föreningen ska gå in och betala sittningsbiljetten för
klubb- och sportmästare. Mötet diskuterar frågan, argument för att betala biljetterna är bland
annat att det inte ska kosta den enskilde studenten något att delta i styrelsearbetet iför
Juridiska föreningen. Mötet beslutar att betala sittningsbiljetterna för klubb- och sportmästare
under eventet Jurister vs ekonomer 2011.

§ 12 De Facto
Chefedaktör Emilia Wallin samordnar frågor kring tryckeriavtalet för, och annonseringen i,
De Facto med marknadsansvarig Kevin McCabe.
Redaktionsmöte kommer att hållas under torsdagen den 17 mars.

§ 13 Ordförande
Ordförande Fanny Eriksson har deltagit i Samsek möte. Samsek har nu betalt in
arbetsavgifterna de underlåtit att betala. Dock har ansvarsfrihet för styrelsen ännu ej beviljats,
vilket kommer att behandlas under ordinarie årsmöte.
Under Samsek mötet behandlades även frågan om att varje underförening till Umeå
studentkår ska utse en SAMO, en arbetsmiljöansvarig. Styrelsen ombeds fundera över detta
tills nästa styrelsemöte.
Ordförande har skickat in juridiska föreningens verksamhetsberättelse till Samsek för att få de
pengar föreningen är berättigad till enligt gängse rutin.
Ordförande kommer att presentera Juridiska föreningens styrelse under Nordic president
meeting. Om det finns synpunkter eller förslag på vad som bör sägas, ska ordförande
kontaktas.
Juridiska föreningen har fått ett avtal från Umeå universitet rörande den lokal föreningen
nyttjar. Avtalet uppställer vissa regler för lokalnyttjandet och preciserar vilken lokal det rör
sig om. Dock står inget om det förråd föreningen förfogar över. Ordförande kontaktar
lokalförsörningsenheten för att reda ut detta. I övrigt råder inga oklarheter rörande avtalet.
Ordförande skriver, efter frågan om förrådet utretts, därmed under avtalet och returnerar det.

§ 14 Utbildning
Utbildningsansvarig Åsa Palmaeus Edlund kommer att under nästa möte med Åsa Yttergren
på juridiska institutionen lyfta frågan gällande poängen som tilldelas studenternas
promemorior och hur de egentligen förhåller sig till resultatet på tentorna och slutligen
betygen.
§ 15 Övriga frågor
Michael Pettersson anhåller om att få tilldelat elva stycken termosar att dela ut till personer
som bidragit till juridiska föreningens arbete. Mötet beslutar att tilldela Michael Pettersson
elva termosar för vidare utdelning.
Ordförande Fanny Eriksson föreslår datum för extra årsmöte, angående ändring av
stadgarna, till måndagen den 9 maj kl 17.00. Mötet beslutar att hålla extra årsmöte måndagen
den 9 maj.
Vice ordförande Emma Svedberg påpekar att på juridiska institutionens hemsida numer står
skrivet att Ulf Israelsson innehar tjänsten som biträdande prefekt. Har detta beslut fattats utan
att frågan sedvanligt berörts under ett beslutsmöte? Ordförande Fanny Eriksson lyfter frågan
under beslutsmöte med institutionen torsdagen den 17 mars.

Vid protokollet,
Ellinore Wallström,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Lina Sundstén
Kassör

___________________________
Justerat, Axel Bonning
Klubbmästare

