Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen 23 oktober den 2012
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Julia Berglund.
§ 2 Närvaro
Samtliga.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes ordförande för JR Sandra Wikström och utbildningsansvarig Emily
Töyrä.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Info
Designförslagen till Juridiska föreningens nya hemsida diskuterades. Mötet är enigt om att
förslagen ser bra ut, men önskar en större logotype samt huvudtext. Informationsansvarig
Maja Edlund förmedlar detta till Base Media.
§ 7 Kassör
Kassör Lisa Claar informerar att sponsringen av finsittningen kommer att bokföras under fest
och nöjen.
§ 8 Juristens dag (JD)
§ 9 Marknad
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin och tillförordnad vice ordförande Emma Lövgren har haft
ett möte angående samarbetsavtalen för 2013. Ambitionen i år är att skriva in ett villkor som

tvingar huvudsamarbetspartners att komma upp till Umeå och hålla ett case eller liknande en
gång per år, samt att höja sponsringen från Vinge så att den är likvärdig med övriga
huvudsamarbetspartners sponsring.
Marknadsansvarig meddelar att allt är bokat och klart inför Business Law Challenge.
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästare Oskar Nellström arbetar vidare med skidresan och fotbollsturneringen.
Klubb
Klubbmästarinna Ulrika Byström och sportmästare Oskar Nellström har haft möte med de
andra programmens sport- och klubbmästare inför fotbollsturneringen i Gamliahmallarna den
1 december. Ninos Besara ansvarar för att söka det stipendiet som turneringen fick förra året
och Red Bull kommer att sponsra turneringen. För turneringskvällens sittning är Corona
preliminärbokat. Klubbmästarinnan informerar att marknadsföringen bland annat kommer att
ske i form av en filmsnutt som kommer att spelas in imorgon, onsdag 24 oktober.
Marknadsföringsansvariga för Juristens dag har kontaktat klubbmästarinnan angående en JDEPP i november. Denna kommer eventuellt att sammanfalla med EPP:n med Kaiding. Mötet
är av uppfattningen att det är ett bra förslag att låta JD ta över EPP:n och behålla KaidingEPP:n samma vecka, då evenemangen förmodligen lockar olika målgrupper på programmet.
Klubbmästarinnan har möte med en potentiell arbetsgrupp till studiesociala utskottet imorgon,
onsdag 24 oktober. Klubbmästarinnan lyfter frågan om intyg för medverkandet i studiesociala
utskottet. Eventuella intyg skrivs av klubbmästarinnan själv, men signeras av ordförande Julia
Berglund.
Angående den knappa uppslutningen på helgens after beach-fest är mötet av uppfattningen att
det är viktigt att alla i styrelsen deltar på varandras evenemang.
§ 11 De Facto
Chefredaktör för de Facto Jens Werner meddelar att det har uppstått problem med tryckeriet
och att nästa nummer av de Facto eventuellt inte kommer att vara föreningen tillhanda på
fredag den 26 oktober.
§ 12 JR
Ordförande för JR Sandra Wikström meddelar att det är 15 anmälda från JR inför casekvällen med Kaiding.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig Emily Töyrä har genomgått en studerandearbetsmiljöutbildning och är nu
som programmets studerandearbetsmiljöombud, SAMO, ansvarig för arbetsmiljöfrågor som
berör juriststudenterna. Utbildningsansvarig ska kontakta Studenthälsan angående om de har
någon statistik för juriststudenters välmående.
Utbildningsansvarig har diskuterat med Lena Landström angående företagsekonomin på
termin 5 och förhör sig om mötets åsikt om vilken kanal som ska användas för att informera
om Juridiska institutionens bearbetning av termin 5. Mötet är av uppfattningen att det vore

värdefullt om Lena Landström informerade om företagsekonomin i samband med en
föreläsning i termin 5.
Kassör Lisa Claar ska ha skypemöte med arbetsgruppen om notarietjänstgöringen. Förslag till
förändringar mottages av kassör via mail.
§ 14 Vice ordförande
§ 15 Ordförande
Ordförande Julia Berglund föreslår att årsmötet flyttas till dagen innan, alltså till måndagen
den 12 november kl. 17.00. Mötet beslutar att hålla årsmötet den 12 november kl. 17.00.
Ordförande har sammanställt arbetsordningarna och kommer att maila ut dem till styrelsen för
redigering. Arbetsordningarna kommer även att vidarebefordras till valberedningens
ordförande Axel Bonning för att fungera som underlag till styrelseposternas utannonseringar.
Ordförande föreslår att ha ett evenemang den 7 november kl. 12-13 där Juridiska föreningen
bjuder på tårta om JF:s facebooksida uppnår 300 ”likes” på facebook. Mötet fattar beslut att
köpa sex tårtor till evenemanget.
Angående utträdet ur Samsek informerar ordförande att det kommer att innebära skillnad i
inflytande på utbildningsposten, däremot ingen ekonomisk skillnad. Vid händelse av att
Juridiska föreningen blir en egen sektion kommer föreningen att kunna ta del av övrig
utbildningsbevakning på universitetet. Beslut om utträdet fattas först på Juridiska föreningens
årsmöte och sedan på kårfullmäktige. Eventuellt kan utträdet inte ske förrän nästa höst då
kårens verksamhetsår löper från höstterminen.
Ordförande har haft ett möte med HHUS som önskade att Juridiska föreningen engagerar
juriststudenter i ett juristbarlag på E-puben. Klubbmästarinna Ulrika Byström förhör sig om
intresset för detta på morgondagens möte med studiesociala utskottet. HHUS vill även ha
hjälp med det juridiska i uppstartandet av en stiftelse. Juridiska föreningen bistår HHUS med
detta genom att annonsera på facebook.
Ordförande informerar att föreläsningen om notarietjänstgöringen i samband ST är bokad till
den 28 november kl. 15-17. ST sköter allt arbete med föreläsningen och Juridiska föreningen
bistår ST med marknadsföringen av evenemanget.
Ordförande informerar att tisdagen den 11 december sker det sista mötet innan jul, 8 januari
det första mötet efter jul, samt att inget möte kommer att hållas den 15 januari på grund av att
samtliga terminer har tenta samma vecka. Ordförande föreslår även att hålla Juridiska
föreningens årsmöte den 5 februari. Mötet fattar beslut att hålla årsmöte den 5 februari.
§ 16 Övriga frågor
Sportmästare Oskar Nellström lyfter frågan om att nästa vecka fortsätta diskussionen om
närvaro på varandras evenemang.
§ 17 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Maja Edlund,
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Justerat, Emily Töyrä
Utbildningsansvarig

