Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 20 mars 2012
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av utbildningsansvarig Kevin McCabe.
§ 2 Närvaro
Samtliga utom ordförande Fanny Eriksson, vice ordförande Julia Berglund och klubbmästare
Axel Bonning.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes sportmästare Oskar Nellström och marknadsansvarig Beatrice Rohdin.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötes protokoll bordläggs till nästa möte.
§ 6 Info
Informationsansvarig Maja Edlund förhör sig om upplägg för besök av fem studenter från en
gymnasieskola i Umeå fredag 30 mars. Mötet förslår att de möts upp av sportmästare Oskar
Nellström och marknadsansvarig Beatrice Rohdin, går på föreläsning med termin 4 och sedan
besöker SJM. Informationsansvarig återkommer till berörda i frågan.
Informationsansvarig påminner samtliga styrelsemedlemmar om att meddela aktuella datum
för respektive evenemang/händelse under våren för en sammanställning.
§ 7 Kassör
Kassör Lisa Claar informerar att det är problem med firmateckningen.
Kassör meddelar att kvitton kan lämnas in idag för snabb utbetalning.

Kassör informerar inkomsterna från Juristens dag har börjat komma in och påminner om
överskottet i budgeten. Utbildningsansvarig Kevin McCabe föreslår att budgeten eventuellt
kan justeras på det extrainsatta årsmötet. Kassör förebereder att föredra budgeten vid ett extra
budgetmöte.
§ 8 Marknad
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin informerar att Vinge, DO, riksdagen och HD har svarat att
de vill medverka på Stockholmsresan den 2-6 oktober. Juridiska institutionen är informerad
om resans datum och har ombetts att ta hänsyn till resan vid planerandet av termin 5:s
ekonomitenta. Det är fortfarande inte bestämt om resan kommer att innefatta en sittning med
JF Stockholm.
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin meddelar att Umeå studentkår kommer att sponsra JFväskan, med hur mycket är dock oklart i dagsläget.
Marknadsansvarig anhåller om att få köpa in en ny annonstavla. Mötet är av uppfattnignen att
det vore välbehövligt och kassör Lisa Claar meddelar att det finns gott om ekonomiska medel
till inköp.
§ 9 Studiesociala
Sport
Sportmästare Oskar Nellström informerar att evenemanget Snow wars blev lyckat.
Sportmästare meddelar att biljettförsäljningen till evenemanget Jurister vs. ekonomer kommer
att starta nästa vecka.
Sportmästaren har fått uppfattnignen av att det finns ett intresse för utomhusfotboll på
planerna vid Ålidhem och utreder möjligheten till detta vidare.
Sportmästaren kommer inför nästa termin att se över kontraktet med landstingshallen och
möjligheten till en senareläggning av tiden, som idag är kl. 15.
Klubb
§ 10 De Facto
Chefredaktör för de Facto Jens Werner meddelar att en provtryckning av nästa nummer av de
Facto kommer denna vecka eller nästa vecka och att nästa nummer av tidningen bör vara klart
att distribueras innan påsk.
Chefredaktör undrar om Juridiska föreningen har någon kamera. Kassör Lisa Claar meddelar
att det inte finns någon kamera upptecknad i lageruppteckningen. Chefredaktör förelår att
Juridiska föreningen inköper en kamera.
§ 11 JRG
Ordförande för JRG Sandra Wikström informerar att hon inte har förhört sig om JRGgruppens åsikt om ett namnbyte av JRG, då hon inte var närvarande på JRG:s senaste möte.
Ordförande för JRG ska kontakta Peter Hultgren angående JRG:s hemsida.

§ 12 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig Kevin McCabe informerar om institutionens uttalande om JO:s uttalande.
Uttalandet föredrogs på mötet. Informationsansvarig Maja Edlund bifogar uttalandet med
dagens mötesprotokoll och en styrelseledamot från respektive klass tar kontakt med
respektive terminsansvarig angående information om uttalandet till klasserna.
Utbildningsansvarig kontaktar terminsansvarig för termin 8.
Utbildningsansvarig kunde inte närvara på det senaste utbildningsutskottsmötet men kommer
att få protokollet från mötet som kan föredras på nästa möte.
Utbildningsansvarig meddelar att det har skett en missuppfattning i JURO i arbetet med att
påverka regeringen i möjliggörandet för domstolar att ta in notarier på andra grunder än betyg.
Detta är redan möjligt och fokus kommer därför att flyttas från regeringen till
Domstolsverket.
§ 13 Vice ordförande
§ 14 Ordförande
§ 15 Övriga frågor
Sportmästare Oskar Nellström lyfter frågan om inspektor Maria Eklund ska närvara på ett
styrelsemöte. Inspektor verkar hittills ha fått förhinder till samtliga möten.
Ordförande för JRG Sandra Wikström lyfter frågan om den månatliga genomgång av
budgeten som utlovats av kassör Lisa Claar. Kassör svarar att en genomgång av budgeten
kommer att ske varje första möte i månaden.
Sportmästare lyfter frågan om inköp av ny grill och chefredaktör Jens Werner påpekar att
inköp av nya partytält också borde göras. Utbildningsansvarig Kevin McCabe föreslår att
informationsansvarig Maja Edlund för en lista över vad som behöver inhandlas, speciellt
avseende höstens nollning.
§ 16 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Maja Edlund,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Oskar Nellström
Sportmästare

___________________________
Justerat, Beatrice Rohdin
Marknadsansvarig

