Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 24 april 2012
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av vice ordförande Julia Berglund.
§ 2 Närvaro
Samtliga utom ordförande Fanny Eriksson.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes chefredaktör för de Facto Jens Werner och utbildningsansvarig Emily
Töyrä.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig Maja Edlund informerar att hon fått en offert på klistermärken med
Juridiska föreningens logga. Priset för 500 klistermärken är 1500 kr. Mötet fattar beslut att
låta informationsansvarig köpa in 500 klistermärken.
Informationsansvarig har kontaktat Peter Hultgren angående uppladdningen av gamla
protokoll på hemsidan. Protokollen ska finnas på webmastermailen.
Informationsansvarig har beställt en kaffebryggare som bör vara på väg inom en snar framtid.
Informationsansvarig anhåller om hjälp med student för en dag på torsdag 26 april mellan kl.
13-15. Marknadsansvarig Beatrice Rohdin hjälper till med detta.
§ 7 Kassör

Kassör Lisa Claar meddelar att hon inte har fått någon offert gällande städning av JF-rummet
än.
Kassör förhör sig, med anledning av budgetgenomgången, om det kommer att vara något
styrelsemöte 1 maj. Mötet fattar beslut att ställa in mötet den 1 maj. Budgetgenomgången sker
därför den 8 maj.
Kassör informerar att det fortfarande är två fakturor från Juristens dag som ännu inte har
betalats.
§ 8 Nollningsgeneral
Inte närvarande, mötet önskar ha ett möte med samtliga nollningsgeneraler.
§ 9 Marknad
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin informerar att kostnaden för JF-väskan kommer att sluta
på ca 28 500 kr inkl. moms, väskan är då större än förra året. Väskan kommer att levereras i
mitten av augusti, marknadsansvarig är inte i Umeå då. Ordförande för JRG Sandra Wikström
eller utbildningsansvarig Emily Töyrä kan hämta den då de kommer att vara i Umeå över
sommaren.
Marknadsansvarig meddelar att ett besök på Lindahl nu är inbokat under Stockholmsresan.
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästare Oskar Nellström informerar att utomhusfotboll eventuellt kommer att starta
nästa vecka.
Sportmästare informerar att de innebandyklubbor han planerat att köpa var slutsålda, men att
han istället hittat ett likvärdigt alternativ för 199 kr styck som kommer att inhandlas.
Sportmästare kommer att ha ett återkopplingsmöte för att utvärdera evenemanget Jurister vs.
ekonomer.
Sportmästare kommer att ha ett återkopplingsmöte med Bore Sköld ifrån studentkåren för att
utvärdera evenemanget Snow wars.
Sportmästare informerar att han inför hösten kommer att försöka byta tid från kl. 15 till 16 i
Landstingshallen samt eventuellt reducera antalet tider från två i veckan till en i veckan.
Angående skidresa nästa år kommer sportmästare eventuellt att göra ett samarbete med
marknadsansvarig för att få sponsring till resan.
Klubb
Klubbmästare Axel Bonning meddelar, i egenskap av valberedningens ordförande, att allt är
klart inför morgondagens extra årsmöte.
§ 11 De Facto
Chefredaktör för de Facto Jens Werner informerar att nästa skribentmöte kommer att hållas
någon gång nästa vecka. Det finns just nu två tomma sidor i tidningen som behöver täckas,
förslag mailas till chefredaktören.

§ 12 JRG
Ordförande för JRG Sandra Wikström har haft möte med vice ordförande för JRG Nina
Bohlin angående ärendehanteringen i JRG.
Ordförande för JRG har haft möte med Maria Eklund angående sekretessen i JRG och
hanteringen av personuppgifter.
Ordförande för JRG informerar att JRG:s hemsida har fått ny design efter kontakt med förre
webmastern Peter Hultgren. Ordförande för JRG kommer att ha ett möte med Peter Hultgren
för att diskutera framtida webhantering. Överlag finns det ett behov av en person med
webmasterkunskaper.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig Emily Töyrä har varit på JURO-möte i helgen, vilket var givande. Där
bokades bland annat ett skype-möte som kommer att vara längre än de tidigare mötena och
behandla JURO-frågor. Även notarietjänstgöringen diskuterades. Domstolarna är i dagsläget
tillåtna att anställa tingsnotarier på andra grunder än betyg, bara det utgör saklig grund enligt
LOA. JURO-mötet kom fram till att diskutera det med respektive styrelse. Varje
utbildningsansvarig ska också sammanställa hur utbildningsbevakningen ser ut på varje
universitet för att förenkla arbetet i JURO.
Utbildningsansvarig kommer att ha ett uppstartsmöte med Lena Landström.
§ 14 Vice ordförande
Vice ordförande Julia Berglund planerar att kontakta Tom Madell, professor i förvaltningsrätt,
med en förfrågan om att hålla en lunchföreläsning.
Vice ordförande föreslår att JF i marknadsföringssyfte under en halvdag vecka 20 eller vecka
21 står i hörsalsrundan och bjuder på fika och lunch. Mötet är av uppfattnignen att det är en
bra idé och att vecka 20 är bäst lämpad för evenemanget.
§ 15 Ordförande
Ordförande Fanny Eriksson låter hälsa att styrelsen ska fatta ett beslut angående
representation på Örebros bal 4-5 maj. Mötet beslutar att låta vice ordförande Julia Berglund
och ordförande åka på Örebros bal.
§ 16 Övriga frågor
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin lyfter frågan om någon kan köpa in papper till skrivaren i
JF-rummet. Informationsansvarig Maja Edlund inhandlar papper.
Ordförande för JRG Sandra Wikström föreslår att Juridiska föreningen borde köpa in en
monter som kan användas vid marknadsföring. Mötet är av uppfattningen att det är en bra idé.
Sportmästare Oskar Nellström anhåller om att få tilldela de medlemmar som hjälpt honom vid
evenemang varsin biobiljett på det extrainsatta årsmötet 25 april. Mötet beslutar att låta
sportmästare dela ut biobiljetter.
§ 17 Mötets avslutande

Vid protokollet,
Maja Edlund,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Jens Werner
Chefredaktör de Facto

___________________________
Justerat, Emily Töyrä
Utbildningsansvarig

