Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 11 december 2012
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Julia Berglund.
§ 2 Närvaro
Samtliga.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes kassör Lisa Claar 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 anhåller om att få köpa in pins till examensceremonin till en kostnad av
16 250 kr. Mötet fattar beslut att låta informationsansvarig köpa in pins för 16 250 kr, då det
ryms inom den beslutade budgeten.
§ 7 Kassör
Kassör Lisa Claar har träffat Juridiska föreningens revisor och allt är i sin ordning med årets
bokföring. Kassör upplyser om att det finns ett, tidigare okänt, postfack på Umeå studentkår
till vilket den obetalda fakturan från e-puben kommit.
§ 8 Juristens dag (JD)
JD-ansvariga lyfter att de budgeterat för att tilldela arbetsgruppen om 14 personer varsin
biljett till JD-banketten. Mötet anser att det är en bra idé. JD-ansvariga lyfter frågan om det är
nödvändigt att skriva avtal med gästföreläsare under Juristens dag, men mötet anser det inte
vara nödvändigt.

§ 9 Marknad
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin informerar att Lindahl inte vill vara
huvudsamarbetspartner för verksamhetsåret 2013, men eventuellt vill ha någon annan typ av
samarbete. Marknadsansvarig har varit i kontakt med Ackordcentralen som eventuellt är
intresserade av ett samarbete, vilket kommer att diskuteras under ett möte efter jul.
Ordförande Julia Berglund har varit i kontakt med Swedbank Juristbyrå, Gernandt &
Danielsson, Cederqvist och Ahlgrens angående tecknande av samarbetsavtal. Gernandt &
Danielsson var inte intresserade men både Cederqvist och Ahlgrens ska återkomma till
ordförande.
Tillförordnad ordförande Emma Lövgren har hört av sig till Roschier och White and Case.
Beträffande Linklaters samarbetsavtal väntar tillförordnad vice ordförande fortfarande på
svar.
Till kommande år bör man tänka på att arbetet med samarbetsavtalen ska påbörjas tidigare,
eventuellt redan i oktober .
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästare Oskar Nellström informerar att intresset för innebandyturneringen i Stockholm
har varit stort. Mötet beslutar att sponsra kostnaden för resan till Stockholm en väg/deltagare.
Klubb
Klubbmästarinna Ulrika Byström informerar att planeringen av tentafesten har påbörjats. I
dagsläget är Origo ett bättre alternativ än Läkarvillan, då Läkarvillan inte bistår med personal
och dj.
Angående förminglet på e-puben innan JD-banketten föreslår ordförande Julia Berglund att
det bjuds på bubbel och (egeninköpta) snacks.
§ 11 De Facto
chefredaktör för de Facto Jens Werner meddelar att tidningen har kommit. En diskussion hölls
om vad som publiceras i skvallerspalten, och det kan konstateras att det är en svår avvägning
vad som är lämpligt att publiceras.
§ 12 JR
Ordförande för JR Sandra Wikström informerar att loggan för JR har kommit. Sista mötet för
höstterminen hålls imorgon, onsdag 12 december, och då ska vice ordförande för JR för
verksamhetsåret 2013 väljas.
Ordförande för JR ska på möte om JR:s hemsida på torsdag 13 december, och återkommer
med en uppdatering efter jul.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig har haft möte med Lena Landström nu på morgonen, där diskuterades
bl.a. sent insläpp vid tentamen, sent utdelade tentor, de nya reglerna för salsskrivning och
fördjupningskurserna på termin 7. Carl Matz föreslår att tentan delas ut likt på högskoleprovet

då alla deltagare får vända samtidigt. Angående översynsgruppen kommer
utbildningsansvarig och utbildningsansvarig för verksamhetsåret 2013 Jenny Wiklund att sitta
med till en början. Utbildningsansvarig har även fått information om ett programråd med tre
platser som studenterna förfogar över. Mötet föreslår att minst en från styrelsen och eventuellt
två från utbildningsgruppen deltar i programrådet. Utbildningsansvarig informerar att
kursutvärderingar i framtiden kommer att besvaras på det första föreläsningstillfället för
terminen istället för under loven.
§ 14 Vice ordförande
§ 15 Ordförande
Ordförande Julia Berglund föreslår att mötet beslutar att köpa in muggar och tygpåsar med
JF-loggan enligt utskickade offerter. Mötet beslut att köpa in detta. Mötet anser att påsarna
ska vara svarta med vitt tryck, om det inte innebär en större kostnad än naturfärgade påsar,
och muggarna ska vara mörkblå med vitt tryck.
Ordförande lyfter frågan att flytta årsmötet till 14 februari pga. att kårfullmäktige håller möte
den 13 februari. Mötet beslutar att flytta årsmötet till den 14 februari.
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Maja Edlund,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Lisa Claar
Kassör

___________________________
Justerat, Emma Lövgren
Tillförordnad vice ordförande

