Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 6 december
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny.
§ 2 Närvaro
Samtliga förutom Åsa och Emilia.
§ 3 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Maja.
§ 4 Val av justerare
Till justerare valdes Ninos och Axel.
§ 5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 6 Godkännande av föregående protokoll
Bordläggs till nästa möte.
§ 7 Info från JD
Totalt 34 utställare, de flesta avtalen är inne, nytt för i år är två straffrättsliga byråer.
Fastställt i schemat hittills är: lunchmingel med Linklaters dagen innan JD, föreläsning med
Jusek och gästföreläsning med tidigare studenter från Umeå.
Ang. banketten: inbjudningarna ska skickas ut innan jul, samordnas med inbjudningen till
T9:s examensceremoni.
JD skickar summan på intäkterna till kassören.

§ 8 Kassör
Ingen information.
§ 9 Webmaster
Arbetet med hemsidan går framåt. Någon i styrelsen måste kunna administrera
mailadresserna, som förslag nämndes informationsansvarig eller vice.
Ang. faktureringen: pappersfakturor kommer långt i efterhand, webmastern utreder om detta
går att lösa elektroniskt.
Enhetlig design av hemsidorna för JF, JD och juriststudenterna är under konstruktion.
§ 10 Marknad
Samarbetsavtalen är färdigskrivna, deltagande på JD är inte med som en punkt i avtalen då JD
har separata avtal med sina samarbetspartners. Kostnaderna för avtalen är höjda med x antal
tusenlappar då stockholmsresan är inlagd i avtalen. Ökade kostnader för hemsida och JRG.
Oklart hur samarbetspartnerna ställer sig till avtalen.
Beatrice hjälper till med inbjudan till T9:s avslutningsceremoni.
Beatrice tittar också på avtalet med JRG:s huvudsponsor, JRG vill själva administrera
kontakten med Swedbank istället för/tillsammans med Robin A.
§ 11 Studiesociala
Sport
Möte med Josefine från IKSU alpin i veckan ang. skidresa.
Ninos ska marknadsföra innebandyturneringen i Stockholm i klasserna, hotellpriser är inte
klart ännu.
Inköp av ny utrustning (västar, innebandyklubbor) planeras, detta täcks av sportbudgeten.
Klubb
Har haft möte med Peter H från Corona. Preliminärbokat deras lokal i gamla Krogen Krogen
för tentafesten den 19 januari. Axel föreslår att JF bjuder de 100 första gästerna på fördrink.
Kostnad 35 kr/st. Garderob och bokning är gratis. Axel och Lina går igenom kostnaderna.
Terminens sista EPP som ska vara fredag 9 december ställs in.
Till nyhetsbrevet: E-puben söker jurister som kan arbeta på E-pubens företagskväll.
§ 12 De Facto
Varken Emilia eller Jens närvarande. Fotokatalogen är på gång.
§ 13 JRG
Preliminära avtal med NKT och UMS.
Ang. gästföreläsningsserie i vår: Ahlgrens Advokatbyrå har svarat ja.

§ 14 Utbildningsansvarig
Åsa ej närvarande. Åsa och Kevin har varit på SAMO-möte. Egenskapen av SAMO ger vissa
rättigheter hos prefekten.
§ 15 Vice ordförande
Avslutningsmiddagen och examensceremonin går framåt. Institutionen betalar snittarna och
fördrink – bidrar med 60 kr/pers. Hittills har 160-170 personer intresseanmält sig.
Biljettspriset hamnar på ca 470 kr. Maria Eklund kan hålla tal i egenskap av inspektor på
ceremonin, förutsatt att hon fortfarande är det vid tillfället för ceremonin. JF kan eventuellt
sponsra med biljetter till konferenciererna Björn Rothpfeffer och Julia Berglund. Lina och
Emma ser över varifrån biljetterna kan betalas. Axel hjälper Emma med sånghäften.
§ 16 Ordförande
Ang. JF:s revisor och samsek: Fanny får intyga att revisorn kommer att skriva under när hon
återkommer från utlandsstudier.
Universum AB vill att JF ska sprida deras enkät om juriststudenter och arbetslivet. Enkäten
går ut i nyhetsbrevet.
Möte med Gerard ang. kontakten med personalen på institutionen kommer att bokas in. Fanny
tar med sig Kevin och/eller Åsa.
Möte 12 december kl. 16-17 i lunchrummet med kåren ang. lokalerna bredvid JF-rummet. Så
många som möjligt försöker närvara.
Svar på JO-anmälan från JF Örebro har kommit och skickats vidare till
Utbildningsdepartementet. Fanny pratar med prefekten och begär ett utlåtande om hur
institutionen kommer att förhålla sig till tentor som dras tillbaka i framtiden.
JURO-möte i Umeå samtidigt med JD. Så många som möjligt bör boka in 2 februari i sin
helhet i kalendern. De som kan närvara för JF:s räkning kommer att kunna anmäla sig via
mail. Hjälp behövs också den 3 februari vid examensceremonin.
§ 17 Övriga frågor
Extramöte 16 december inkl. genomgång av protokoll.
Budgetmöte 19 december.
Maillistan fungerar.
§ 18 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Maja Edlund,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Ninos
Sport

___________________________
Justerat, Axel
Klubb

