Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 17 april 2012
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av vice ordförande Julia Berglund.
§ 2 Närvaro
Samtliga utom ordförande Fanny Eriksson och chefredaktör för de facto Jens Werner.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes marknadsansvarig Beatrice Rohdin och klubbmästare Axel Bonning.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig Maja Edlund informerar att hon kommer att köpa in en lämplig
kaffebryggare i veckan samt pappersmuggar med Juridiska föreningens logga.
§ 7 Kassör
Kassör Lisa Claar informerar att en offert med pris för städning kommer att fås inom kort.
Den aktuella städningen kommer att ske en gång i veckan.
§ 8 Nollningsgeneral
Ej närvarande.
§ 9 Marknad

Marknadsansvarig Beatrice Rohdin informerar att hon fått information om att en
informationsteve kan sitta på platsen där Juridiska föreningens informationstavla sitter, men
att det endast är det utrymmet som är tillgängligt. Marknadsansvarig utreder detta vidare
angående informationstevens funktion och kostnad.
Marknadsansvarig meddelar att Umeå studentkår kommer att sponsra JF-väskan med 2 800
kr. Total kostnad för årets väskproduktion kommer att bli ca 23 000 kr. I övrigt är väskan i
princip klar att produceras.
Marknadsansvarig informerar att Swedbank Juristbyrå, Linklaters, Lindahl,
Polismyndighetens rättsenhet, Försvarsadvokaterna och Althins Advokatbyrå kommer att
medverka på Stockholmsresan 2012. Buss är även bokad för resan.
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästare Oskar Nellström informerar att dagsaktiviteterna under evenemanget Jurister vs.
ekonomer är inställda pga. bristande intresse. Endast 40 biljetter har sålts till sittningen, och
hallhyran täcks därför inte av sittningsbudgeten.
Sportmästare lade fram två förslag på innebandyklubbor, den ena till en kostnad av 300 kr och
den andra till en kostnad av 550 kr. Mötet fattar beslut att låta sportmästare köpa in 10
stycken innebandyklubbor á 300 kr.
Klubb
Klubbmästare Axel Bonning informerar att Anders Liljeberg ersätter klubbmästare under
evenemanget Jurister vs. ekonomer.
Klubbmästare meddelar att än så länge har inga ansökningar till posten som klubbmästare
kommit in.
§ 11 De Facto
§ 12 JRG
Ordförande för JRG Sandra Wikström kommer att ha ett möte med JRG:s vice ordförande
Nina Bohlin och se över ärendehanteringen i JRG, då JRG i dagsläget får in fler frågor än vad
som hinner besvaras.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig Emily Töyrä kommer att åka på JURO-möte nu på lördag 21/4. Inför
detta kommer utbildningsansvarig att ha ett möte med Kevin McCabe i eftermiddag.
Utbildningsansvarig funderar på att rekrytera en arbetsgrupp från de olika terminerna som kan
diskutera utbildningsfrågor. Mötet är av uppfattningen att det är en bra idé.
Utbildningsansvarig har också funderat på att genomföra en enkät, likt kursutvärderingen som
institutionen gör, i terminerna. Utbildningsansvarig funderar vidare över detta efter sitt möte
med Kevin McCabe.

§ 14 Vice ordförande
Vice ordförande Julia Berglund informerar att eventet med Lindahl är fortfarande under
konstruktion.
Vice ordförande informerar att Mårten Schultz kommer att gästföreläsa i Umeå,
förhoppningsvis under våren i mån av tid.
Vice ordförande har haft problem med lokalbokningen inför Anne Rambergs gästföreläsning i
höst, då det just nu endast är möjligt för lärare att boka salar inför hösten. Klubbmästare Axel
Bonning föreslår att vice ordförande ber inspektor Maria Eklund att boka lokal.
§ 15 Ordförande
§ 16 Övriga frågor
Utbildningsansvarig Emily Töyrä lyfter frågan om en städdag av JF-rummet. Mötet beslutar
att ha städdag tisdag 24/4 kl. 16.00.
§ 17 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Maja Edlund,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Beatrice Rohdin
Marknadsansvarig

___________________________
Justerat, Axel Bonning
Klubbmästare

