Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 27 november 2012
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Julia Berglund.
§ 2 Närvaro
Samtliga.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes chefredaktör för de Facto Jens Werner och tillförordnad vice ordförande
Emma Lövgren.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll bordläggs till nästa möte.
§ 6 Info
Informationsansvarig Maja Edlund uppmanar samtliga styrelsemedlemmar att se över
respektive information på hemsidan så att denna kan uppdateras.
Inför examensceremonin föreslår informationsansvarig att Fredrik Forseryd får agera
toastmaster om ingen av eleverna i termin 9 är intresserade av det. Mötet anser att det är en
bra idé.
§ 7 Kassör
Kassör Lisa Claar informerar att en överlämning med Jonas Brandt har påbörjats.
Ordförande Julia Berglund lyfter frågan om datum för budgetmöte. Ordförande föreslår
måndag den 10 december.

Ordförande meddelar att för utlåning av privat bil i Juridiska föreningens ärenden gäller
Skatteverkets tariff med milersättning 18,50 kr/mil.
§ 8 Juristens dag (JD)
§ 9 Marknad
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin informerar att Vinge har meddelat att de ska se över
höjningen av samarbetsavtalet. Lindahl har inte lämnat svar angående klausulen.
Tillförordnad vice ordförande Emma Lövgren meddelar att Mannheimer Swartling inte varit
positiva till klausulen om ett case/föreläsning per år. Linklaters har heller inte varit positiva
till klausulen, men ska se över en höjning av samarbetsavtalen.
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästare Oskar Nellström informerar att det finns intresse i termin 1 att delta i
innebandyturneringen.
Klubb
Klubbmästarinna Ulrika Byström meddelar att 115 biljetter har sålts till helgens
fotbollssittning.
Klubbmästarinnan meddelar att i princip allt är klart inför morgondagens EPP med Kaiding.
Mötet är av uppfattningen att en paus för mingel är lite stelt.
Klubbmästarinnan informerar att planeringen av tentafesten kommer att påbörjas nästa vecka
och som förslag på lokal ligger just nu läkarvillan.
§ 11 De Facto
Chefredaktör för de Facto meddelar att tidningen i princip är färdig och förhoppningsvis kan
delas ut på EPP:n den 7 december.
§ 12 JR
Ordförande för JR Sandra Wikström informerar att hon fortfarande väntar på förslaget till
JR:s logotype.
§ 13 Utbildningsansvarig
Kassör Lisa Claar informerar att JURO enats om att förslaget med delad notarietjänstgöring är
ett bra förslag som JURO eventuellt ska driva vidare. Klubbmästarinna Ulrika Byström
informerar att övriga saker som diskuterades på helgens JURO-möte var feedback på tentor
och fördjupningskurser. Ett förslag som diskuterades var att tillsätta en vice ordförande i
JURO och hur denna skulle tillsättas. Samtliga juridiska föreningar ska tas fram ett
kostnadsförslag för detta innan något beslut kan tas.
Utbildningsansvarig Emily Töyrä har varit i kontakt med studenthälsan angående
juriststudenternas hälsa på grund av stress etc. Eventuellt skulle en föreläsning om stress inför
tenta kunna hållas i samband med studenthälsan.

Nya ordförande för JURO har skickat ut ett förslag om att JURO-mötet i Umeå ska hållas
onsdag och torsdag istället för endast torsdag som tidigare.
Utbildningsansvarig informerar att i det fall SAMO inte godtar att kommande
utbildningsansvarig Jenny Wiklund blir SAMO-representant kommer de att gå tillsammans på
mötena fram till sommaren 2013, då SAMO:s verksamhetsår löper annorlunda än Juridiska
föreningens.
Tillförordnad vice ordförande Emma Lövgren lyfter frågan om de valbara kurserna på termin
8, då de flesta kurser löper under läsperiod 1 och nästan inga under läsperiod 2.
§ 14 Vice ordförande
Tillförordnad vice ordförande Emma Lövgren informerar att Christian Diesen vill komma 5, 6
eller 7 mars. Mötet är av uppfattningen att onsdag den 6 mars kl. 15-17 är mest lämpad.
Marianne Lundius kan eventuellt vara intresserad av att gästföreläsa i Umeå och tillförordnad
vice ordförande utreder detta vidare.
§ 15 Ordförande
Ordförande Julia Berglund flaggar för att det kommer att behövas boende till nästa JUROoch ordförandemöte i Umeå.
Ordförande föreslår att Juridiska föreningen håller en fördrink på E-puben innan Juristens
dag-banketten, till vilken huvudsamarbetspartners, styrelsen, JD-ansvariga och
representanterna från de andra Juridiska föreningarna bjuds in.
Ordförande lyfter frågan om flytt av årsmötet från 5 februari till 12 februari. Mötet fattar
beslut att flytta mötet till den 12 februari kl. 17.00.
Klubbmästarinna Ulrika Byström kommer att ersätta ordförande på nästa prefektmöte fredag
den 30 november.
Ordförande förhör sig om vilka som kan stå vid Juridiska föreningens monter på Juristens
dag.
På helgens ordförandemöte lyfte ordförande frågan om vad man får i sitt ideella arbete i
föreningarna. En policy är inte att föredra då detta kan innebära problem i skattehänseende,
och förmånsbeskattas. En annan fråga som diskuterades var val till de juridiska föreningarna.
I Lund får man motkandidera, då ska man anmäla sig i förväg och anmälan är dold. Det är en
svår avvägning vad som är mest rättvist för kandidaterna. Att tänka på till nästa års möte kan
vara att ha en tidsgräns på utfrågningen för att göra medlemsmötet effektivt. Tidigare möten
har det varit en del smutskastning som inte är önskvärd.
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Maja Edlund,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Jens Werner
Chefredaktör för de Facto

___________________________
Justerat, Emma Lövgren
Tillförordnad vice ordförande

