Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 4 december 2012
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Julia Berglund.
§ 2 Närvaro
Samtliga utom tillförordnad vice ordförande Emma Lövgren, men inklusive inspektor Maria
Eklund.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes marknadsansvarig Beatrice Rohdin och sportmästare Oskar Nellström.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll föredrogs men har ännu inte blivit justerat.
§ 6 Info
Informationsansvarig Maja Edlund uppmanar samtliga styrelsemedlemmar att se över sin
respektive information på hemsidan.
Mötet fattar beslut att Fredrik Forseryd bistår informationsansvarig under examensceremonin
och att Juridiska föreningen sponsrar hans biljett till avslutningsmiddagen. Det har tidigare
diskuterats om Juridiska föreningen ska sponsra avslutningsmiddagen, genom att täcka upp
för kostanden för snittarna som Juridiska institutionens sponsring om 11 000 kr inte räcker
till. Juridiska institutionens sponsring täcker kostanden för 183 snittar och mötet fattar beslut
att sponsra med kostanden för resterande snittar (60 kr/person).
§ 7 Kassör

Kassör Lisa Claar meddelar att kostanden för Juridiska föreningens sponsring av
lagkompendier har uppgått i totalt 4 400 kr. De lagkompendier som finns kvar i JF-rummet
ska kasseras.
Kassör föreslår att en post som behöver ses över tills nästa års budget är posten för nationellt
utbyte som har övertrasserats i år. Övriga poster som kan ses över är lagkompendier, jackor,
osv.
§ 8 Juristens dag (JD)
JD-ansvariga föredrog arbetets gång och meddelar att läget är under kontroll. Juristens dag
har i år en huvudsponsor – Vinge – och tre medsponsorer – Mannheimer Swartling, Linklaters
och Cederqvist.
§ 9 Marknad
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin informerar att Vinge har gått med på en ökning av sitt
samarbetsavtal till 38 500 kr, med villkoret att avtalet löper för två år, men däremot inte ett
införande av klausulen om att hålla ett case/föreläsning varje år. Lindahl har ännu inte svarat
på avtalsförslaget.
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästare Oskar Nellström och Perla Fares har haft möte med Umeå studentkår angående
en arbetsgrupp inför Snow wars.
Sportmästaren meddelar att skidresan till Hemavan kommer att förläggas till slutet av april
2013.
Klubb
Klubbmästarinna Ulrika Byström informerar att helgens fotbollsturnering och efterföljande
sittning blev mycket lyckad och det studiesociala utskottet har fungerat utmärkt.
§ 11 De Facto
Chefredaktör för de Facto informerar att nästa nummer av de Facto kommer på fredag den 7
december.
§ 12 JR
Ordförande för JR Sandra Wikström förhör sig om mötets åsikt om förslaget till ny logga för
JR. Mötets åsikt är att förslaget ser bra ut och ordförande för JR vidarebefordrar det till Ann
Klefbohm på Base Media.
Ordförande för JR har fått en offert för designanpassning av JR:s hemsida till jf-umea.se till
ett pris av 11 100 kr. Mötet fattar beslut att investera 11 100 kr i JR:s hemsida.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig Emily Töyrä förhör sig om mötets åsikt att utöka JURO-mötena från en
dag till två dagar. Mötet anser att det är ett dåligt förslag då mötestiden kan effektiviseras på
andra sätt, t.ex. genom skypemöten.

Utbildningsansvarig förhör sig om mötets åsikt om att fortsätta med Lars Johanssons
lagkompendier. Mötets åsikt är att inga lagkompendier ska distribueras för vårterminen då
mötet tror att intresset kan vara lägre.
Utbildningsansvarig och Jenny Wiklund har haft möte med utbildningsgruppen och var
positivt överraskade över gruppens utveckling.
SAMO och utbildningsbevakningen i samarbete med Samsek ska diskuteras under ett möte
nästa vecka.
Nästa studierektorsmöte är den 11 december. Mötet förelår att rutiner kring tentor ska tas upp,
t.ex. tidsgränser vid tentamen.
Utbildningsansvarig har utbildningsutskottsmöte imorgon den 5 december. Förslag på vad
som kan tas upp mailas till utbildningsansvarig.
§ 14 Vice ordförande
§ 15 Ordförande
Ordförande Julia Berglund meddelar att kostnaden för biljetten till JD-banketten faller under
representation för ordförande och utbildningsansvarig.
Angående Juristens dag är det eventuellt inte möjligt för JR att ha en egen monter, men
mässansvariga skulle återkomma med svar. Ordförande föreslår att Juridiska föreningen ska
dela ut JF-tygpåsar och JF-vattenflaskor på Juristens dag. 250 stycken tygpåsar innebär en
kostnad om ca 12 kr/påse. Mötet är av åsikten att det är en mycket bra idé. Ordförande
återkommer när hon fått en offert för tygpåsarna och vattenflaskorna.
Ordförande informerar att Samsek beslutat att Juridiska föreningen bör bli en egen sektion.
Slutligt beslut kommer att tas på nästa kårfullmäktige.
Klubbmästarinna Ulrika Byström ersatte ordförande på det förra prefektmötet. Där
diskuterades bland annat fördelningen mellan Juridiska institutionen och Juridiskt forum, det
nya betygssystemet och utbudet av fördjupningskurser. Ordförande lyfter frågan om
utbildningsansvarig Emily Töyrä kan ersätta ordförande på prefektmötet den 20 december.
Utbildningsansvarig ersätter ordförande på mötet.
Ordförande förhör sig om vilka som är intresserade av att gå på invigningen av
Rättegångssalen den 20 december. Viktoria Blind, klubbmästarinna Ulrika Byström,
ordförande för JR Sandra Wikström och utbildningsansvarig Emily Töyrä är intresserade.
Ordförande föreslår att fördrinken på E-puben innan JD-banketten börjar kl. 17.00.
Transportansvarig för JD kan kanske bistå med transport av gästerna från e-puben till
Sävargården där JD-banketten hålls.
§ 16 Övriga frågor
Inspektor Maria Eklund lyfter frågan om datum för skidresan till Hemavan och vilken hänsyn
som ska tas till schemaläggningen.

Ordförande Julia Berglund lyfter frågan om inbjudningarna till examensceremonin.
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin bistår informationsansvarig Maja Edlund med
inbjudningarna.
§ 17 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Maja Edlund,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Beatrice Rohdin
Marknadsansvarig

___________________________
Justerat, Oskar Nellström
Sportmästare

