Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 2 oktober 2012
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Julia Berglund.
§ 2 Närvaro
Samtliga utom utbildningsansvarig Emily Töyrä och chefredaktör för de Facto Jens Werner.
Samt Emma Lövgren.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes klubbmästare Ulrika Byström och sportmästare Oskar Nellström.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig Maja Edlund lyfter frågan om sponsring till examensceremonin för
termin 9. En post för examensceremonin kan läggas in i budgeten till nästa år.
Informationsansvarig återkommer med ett förslag på vad som kan sponsras och med hur
mycket.
Informationsansvarig ber samtliga styrelsemedlemmar att maila sina datum för aktiviteter, så
att aktivitetsschemat kan uppdateras.
§ 7 Kassör
§ 8 Nollningsgeneral

§ 9 Marknad
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin informerar att Stockholmsresan går av stapeln idag.
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästare Oskar Nellström informerar att allt är bokat inför beachvolleybollturneringen
den 20 oktober och att han kommer att ta in anmälningar till turneringen i hörsalsrundan nästa
vecka.
Sportmästaren har haft ett möte med Ninos Besara angående en fotbollsturnering med
ekonomprogrammet och lärarprogrammet. Andra program som kommer att bjudas in är
civilingenjörer, läkare och psykologer. Preliminärt datum för turneringen är 1 december.
Sportmästaren presenterade ett förslag på skidresa till Hemavan. Resan kommer att gå av
stapeln torsdag till söndag vecka 7. Preliminära kostnader är 30 000 kr för boende och
skidpass för 30-35 personer. Det finns möjligheter till konferensrum om t.ex. Lindahl vill
följa med och hålla ett case. Bussresa tur och retur kommer att kosta drygt 20 000 kr.
Klubb
Klubbmästarinna Ulrika Byström meddelar att halvvägstentafesten är bokad på Lokal den 8
oktober. Alla terminer är välkomna och inträdet kommer att kosta ca 40 kr.
Klubbmästarinnan förhör sig om intresset för en after beach-fest efter
beachvolleybollturneringen. Aktuella lokaler är Lokal eller e-puben. Eventuellt kan de som
varit med och spelat i turneringen få stå på listan.
Angående julsittningen är Emil Markström intresserad av att arrangera årets julsittning, som
kommer att ske helt utan Juridiska föreningens medverkan.
Klubbmästarinnan kommer att ha ett möte med finsittningsgruppen imorgon, onsdag 3
oktober. Programmen för finsittningen finns i JF-rummet för synpunkter innan de trycks.
Information från klubbmästarinnan efter möte med finsittningsgruppen:
Det har totalt sålts 167 biljetter till finsittningen, varav 165 st. biljetter är köpta av JFmedlemmar. Totalt kommer därmed bidrag av JF till finsittningen vara 21 450 kr, 130 kr per
biljett. Finsittningsgruppen önskar även använda presentkortet JF har på plantagen till
dekorationer. Enligt tidigare beslut av styrelsen kan finsittningsgruppen använda 1 000 kr av
presentkortet på plantagen.
Finsittningsgruppen godkänner programmen som klubbmästarinnan har gjort och
klubbmästarinnan kommer kontakta Ulf Israelsson och skriva ut programmen via juridiska
institutionen.
§ 11 De Facto
§ 12 JRG

Ordförande för JRG Sandra Wikström har diskuterat med JRG om namnbytet till
Juriststudenternas rådgivning vid Umeå universitet, förkortat JR, och gruppen var positivt
inställd till namnbytet.
Ordförande för JRG har varit i kontakt med Kaiding angående en case-kväll med JRG. Emma
Lövgren förslår ett så kallat öppet case.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig Emily Töyrä var inte närvarande men kassör Lisa Claar, som också
medverkade på helgens JURO-möte, redogjorde för vad som diskuterades på helgens JUROmöte i Uppsala.
Notarietjänstgöringen diskuterades bland annat, och ett sätt för att ändra tillsättningen av
notarietjänster. Kassör och en representant från Uppsala kommer att ingå i en arbetsgrupp
som arbetar med att ta fram ett förslag för en alternativ tillsättning. Projektet kommer att pågå
under det närmaste året.
Övriga frågor som diskuterades vid JURO-mötet var platsbrist i Uppsala och antagning till
utbytesstudier.
Utbildningsansvarig kommer att vara Juridiska föreningens representant i SAMO.
§ 14 Vice ordförande
Emma Lövgren som är intresserad av att hjälpa till med vice-posten, som i dagsläget är
vakant, närvarande vid mötet.
Ordförande Julia Berglund lyfter frågan att inadjungera Emma Lövgren i styrelsen. Mötet
fattar beslut att inadjungera Emma Lövgren i styrelsen verksamhetsåret ut.
Ordförande Julia Berglund föreslår att, som diskuterades vid det senaste extramötet, att Emma
Lövgren bistår marknadsansvarig Beatrice Rohdin med att ta fram samarbetsavtalen. En sak
som bör skrivas in i samarbetsavtalen är att Juridiska föreningens samarbetspartners ska
komma upp till Umeå en gång per år för att hålla case etc.
Ordförande föreslår också att Emma Lövgren tar fram förslag till gästföreläsare för våren.
§ 15 Ordförande
Ordförande Julia Berglund informerar att Juridiska föreningens alkoholpolicy nu är
publicerad på facebook.
Ordförande redogjorde för helgens ordförandemöte i Uppsala.
Arbetsordningen för varje post ska skickas in till ordförande senast den 12 oktober,
innehållandes det som är obligatoriskt för varje post. Denna arbetsordning kommer att
klubbas igenom på nästa medlemsmöte.
Ordförande ska på möte med prefekten på fredag. Ordförande för JRG Sandra Wikström
föreslår att ordförande ber om ett klargörande gällande de nya rutinerna för anmälan till tenta.
§ 16 Övriga frågor

Ordförande för JRG Sandra Wikström lyfter frågan om hemsidan. Ordförande Julia Berglund
bokar ett möte med en potentiell webmaster.
Mötet fattar beslut att sponsra årets finsittning med 21 450 kr, 130 kr per biljett för JFmedlemmar, samt 1 000 kr till dekorationer.
Klubbmästarinna Ulrika Byström lyfter frågan om nya foton till hemsidan.
En kick-off för styrelsen kommer att ske hemma hos klubbmästarinnan den 16 oktober.
§ 17 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Maja Edlund,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Ulrika Byström
Klubbmästarinna

___________________________
Justerat, Oskar Nellström
Sportmästare

