Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 6 mars 2012
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Eriksson.
§ 2 Närvaro
Samtliga utom marknadsansvarig Beatrice Rohdin.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes ordförande för JRG Sandra Wikström och sportmästare Oskar Nellström.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig Maja Edlund har fått ett mail från Björn Rothpfepper som önskar att
Juridiska föreningen informerar sina medlemmar om att Althins Advokatbyrå söker
uppsatspraktikanter inför hösten 2012. Informationsansvarig lägger ut informationen på
Juridiska föreningens hemsida samt anslagstavlor.
Informationsansvarig arbetar vidare med förfrågningarna om att vara student för en dag.
§ 7 Kassör
Kassör Lisa Claar har sammanställt en mall för kvittoinlämningar. Verifikationer ska
innehålla följande: datum, datum för när affärshändelsen inträffade, vad som inhandlats,
belopp samt vem som är säljare. Detta framgår oftast av kvitton och fakturor men det är

särskilt viktigt att informera om vad en verifikation ska innehålla vid köp från privatpersoner,
då de ofta är ovetande om hur det ska vara.
Kassör kommer kontinuerligt att informera om hur budgeten hålls en gång per månad. Nästa
möte kan hållas tidigast nästa vecka.
Kassör mailar ut årets budget till styrelsen.
§ 8 Marknad
§ 9 Studiesociala
Sport
Sportmästare Oskar Nellström informerar att NH kommer att medverka med grillning och
after ski under Snow wars. Ordförande Fanny Eriksson anmäler ett lag för Juridiska
föreningen.
Klubb
Klubbmästare Axel Bonning informerar att planeringen inför evenemanget Jurister vs.
ekonomer i princip är klar. Vandringspokalen för evenemanget förefaller vara stulen…
Klubbmästare anhåller om 400 kr till sponsring av biljetter till klubbmästare och sportmästare.
Mötet godkänner detta.
§ 10 de Facto
Chefredaktör för de Facto Jens Werner har varit på möte angående konsten i rättegångssalen.
Konsteleverna kommer att lägga fram ett förslag för Juridiska institutionen som Juridiska
föreningen också kommer att få ta del av.
§ 11 JRG
Ordförande för JRG Sandra Wikström informerar att JRG:s föreläsningsserie förra veckan
blev lyckad.
§ 12 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig Kevin McCabe har varit på ett möte med Juridiska institutionen
angående att ändra betygskriterierna för samtliga terminer likt dem termin 3 hade på sin
senaste tenta. Utbildningsansvarig arbetar på en enkät med frågor om hur studenterna i termin
3 uppfattade kriterierna.
Utbildningsansvarig kommer att kontakta prefekt Gerhard Nordlund med förfrågan om en
skrivelse angående varför Juridiska institutionen valde att inte längre ge möjligheten för
studenterna att dra tillbaka tentor.
Utbildningsansvarig informerar att det fortfarande behövs frivilliga studenter till HSV:s
intervjuer.
§ 13 Vice ordförande
Vice ordförande Julia Berglund har varit i kontakt med Lindahl och kommer att ha ett
telefonmöte med dem på torsdag 8 mars.

Vice ordförande har också varit i kontakt med Mannheimer Swartling som föreslog
intervjuträning alternativt mingel i hörsalsrundan. Vice ordförande ser helst att en biträdande
jurist kommer upp till Umeå. Förslag på aktivitet kan lämnas till vice ordförande.

§ 14 Ordförande
Ordförande Fanny Eriksson har tillsammans med sportmästare Oskar Nellström varit på
Samseks årsmöte. Där diskuterades bland annat ansvarsfriheten, Juridiska föreningen lade ner
sina röster medan de andra föreningarna röstade igenom ansvarsfrihet. Ordförande kommer
att justera protokollet från årsmötet. På årsmötet beslutades även om Samseks
uppsatsstipendier. Sportmästare informerade även de andra föreningarna om Snow wars och
uppmanade dem att marknadsföra evenemanget.
Ordförande har varit på ett möte med Dieter Müller angående tillsättandet av en ny prefekt.
§ 15 Övriga frågor
Utbildningsansvarig lyfter frågan att Juridiska föreningen borde ta över en del av
evenemangen under nollningen, t.ex. finsittningen. Överskottet i budgeten kan då sponsra
evenemanget.
Vice ordförande lyfter frågan om fredagens after work. Utbildningsansvarig Kevin McCabe
bokar bord på Costas kl. 19.00.
§ 16 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Maja Edlund,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Sandra Wikström
Ordförande för JRG

___________________________
Justerat, Oskar Nellström
Sportmästare

