Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 28 februari 2012
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Eriksson.
§ 2 Närvaro
Samtliga förutom kassör Lisa Claar.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes chefredaktör för de Facto Jens Werner och vice ordförande Julia
Berglund.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes.
§ 6 Kassör
§ 7 Info
§ 8 Marknad
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin har fått svar från Linklaters angående deras medverkan på
Stockholmsresan, vilket de ställer sig positiva till. Marknadsansvarig har satt datum för resan
till den 3-7 oktober. Mötet lyfter frågan att marknadsansvarig bör kontrollera när termin 5:s
ekonomitenta infaller så att resan inte krockar med denna. Marknadsansvarig tar gärna hjälp
av förra årets arbetsgrupp Maja Edlund och Julia Berglund angående upplägget av resan, ett
möte planeras in inom kort.
Marknadsansvarig har skickat en förfrågan till Ahlgrens Advokatbyrå om de är intresserade
av ett samarbete med Juridiska föreningen i vår.

Marknadsansvarig har ännu inte fått något svar från Gernandt & Danielsson angående
sponsringen av JF-väskan.
§ 9 Studiesociala
Sport
Sportmästare Oskar Nellström informerar att det inte kommer att bli någon after ski på Epuben i samband med Snow wars. Sportmästare hör av sig till Corona istället om hör om de är
intresserade av att hålla i en after ski.
Marknadsföringen kring Snow wars måste komma igång och samtliga i styrelsen bör göra sitt
yttersta för att marknadsföra evenemanget.
Klubb
Klubbmästare Axel Bonning vill att Juridiska föreningen bör sponsra varje juristbiljett med 60
kr för att få samma pris som ekonomerna vid evenemanget Jurister vs. ekonomer. Ekonomer
får i dagsläget billigare sittningspriser på E-puben pga. avtal.
§ 10 De Facto
Chefredaktör Jens Werner meddelar att efter gårdagens skribentmöte är i princip skribenter
till samtliga artiklar i tidningen tillsatta. Avtalet med Helhet är också i princip färdigt.
§ 11 JRG
Ordförande för JRG Sandra Wikström meddelar att allt inför eftermiddagens föreläsningsserie
är klart.
Ordförande för JRG har fått en förfrågan från en utomstående som läser master i mänskliga
rättigheter att delta i JRG:s möten. Ordförande för JRG löser enklast detta genom att bjuda in
vederbörande till nästa möte samt berätta om JRG:s verksamhet.
§ 12 Utbildningsansvarig
§ 13 Vice ordförande
Vice ordförande Julia Berglund har kontaktat Mannheimer Swartling angående att hålla en
caseövning på plats i Umeå, eller annat studieinriktat evenemang.
§ 14 Ordförande
Ordförande Fanny Eriksson har kontaktat Dieter Müller som leder rekryteringen av den nya
prefekten och kommer att ha ett möte med honom nästa vecka. Vice ordförande bistår
eventuellt ordförande på mötet.
Ordförande informerar att Samsek har kombinerat styrelse- och årsmöte imorgon kl. 15.15
och anhåller om stöd på mötet. Beräknad tidsåtgång är ca 1-2 timmar. Vice ordförande bistår
ordförande vid mötet. Ordförande informerar att den nuvarande styrelsen i Samsek ännu inte
har beviljats ansvarsfrihet och att de nuvarande revisorerna inte heller har rekommenderat
ansvarsfrihet, pga. att de inte har tilldelats tillräckligt med underlag. Ordförande kontaktar
Samsek samt en av revisorerna i eftermiddag.

Ordförande har varit på work shop hos Lindahl med de andra ordförandena. Där diskuterades
vad Lindahl kan göra för de olika juridiska föreningarna. Bland annat håller Lindahl en
utbildning i rekrytering, vilket kan bli aktuellt vid tillsättandet av nästa års huvudansvariga för
Juristens dag. Lindahls årliga casetävling kommer i år att hållas i Umeå för första gången.
§ 15 Övriga frågor
Huvudansvariga för Juristens dag – Johan Grahn, Maja Karlsson och Malin Niklasson
informerar att evenemanget i år har genererat en vinst om ca 158 000 kr. Det har inkommit
förslag kring ändringar av utnämnandet av det pedagogiska priset, bl.a. att det vid röstningen
borde innefatta en motivering för att möjliggöra för lärare på högre terminer att vinna priset
(då det i dagsläget är mest studenter från termin 1 som röstar). Huvudansvariga föreslår några
olika förslag för tillsättandet av nästa års huvudansvariga: antingen att huvudansvariga tillsätts
samtidigt som Juridiska föreningens styrelse eller på ett extra medlemsmöte alternativt att de
huvudansvariga tillsätter en valberedning som presenterar ett förslag som Juridiska föreningen
fattar beslut om på ett styrelsemöte. De huvudansvariga anser att nästa års huvudansvariga
borde få besöka de övriga lärosätenas arbetsmarknadsdagar för att hämta inspiration och tips.
Det finns även önskemål om en slags kick-off med arbetsgruppen och företagsvärdarna samt
att arbetsgruppen om 16 personer vill få tillstånd att använda en del av vinsten för att äta
middag, á 250 kr per person. Mötet är av uppfattnignen att det inte finns några hinder för en
sådan middag. De huvudansvariga tillsammans med klubbmästare Axel Bonning kommer att
fundera över hur de vill att processen kring tillsättandet av nästa års huvudansvariga ska se ut.
Ordförande Fanny Eriksson lyfter frågan om utträdet ur Samsek. Ordförande förhör sig om
mötets uppfattning om att ställa ett krav på en veckorapportering från de arvoderade i Samsek.
Ordförande avvaktar i frågan om veckorapportering men återkommer i frågan om beviljande
av ansvarsfrihet efter eftermiddagens undersökningar. Insamlandet av namnunderskrifter som
behövs för utträdet ur Samsek, och som påbörjades i höstas, kommer att tas vid igen inom den
närmaste framtiden.
Chefredaktör Jens Werner lyfter frågan att han har blivit kontaktad av Maria Eklund som vill
att någon kommer och tittar på konsten i rättegångssalen på fredag. Chefredaktör erbjuder sig
att göra det men anhåller om sällskap.
Vice ordförande Julia Berglund lyfter frågan om ett återinförande av kick-off-middag i
budgeten. Mötet fattar beslut att avsätta 150 kr per person. Datum för middagen är fredag 9
mars.
Utbildningsansvarig Kevin McCabe lyfter frågan att 5-6 studenter behövs för intervjuer med
HSV på förmiddagen den 19 mars. Förfrågan kommer att gå ut i veckans nyhetsbrev men de
som är intresserade kan redan nu meddela utbildningsansvarig.
Klubbmästare Axel Bonning lyfter frågan om de justerade protokoll som ännu inte skrivits
under av den gamla styrelsen. Ordförande ser till att dessa underskrifter inhämtas vid lämpligt
tillfälle.
Ordförande informerar med anledning av föregående veckas protokoll att JRG kan boka
kårens sammanträdesrum för sina träffar. Ordförande vidarebefordrar information om hur
detta görs till ordförande för JRG Sandra Wikström.

Informationsansvarig Maja Edlund lyfter frågan om varför propparna går i JF-rummet då fler
än två micros körs samtidigt. Förklaringen är att det inte är något microrum.
Klubbmästare lyfter frågan om hur det går med Återsparken. Sportmästare Oskar Nellström
svarar att datum verkar vara satt till den 24 mars men att det förekommit problem med
bokningen av E-puben.
§ 16 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Maja Edlund,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Jens Werner
Chefredaktör för de Facto

___________________________
Justerat, Julia Berglund
Vice ordförande

