Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 19 mars 2013
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Ulrika Byström
§ 2 Närvaro
Ordförande Ulrika Byström, vice ordförande Pontus Sjölund, ekonomiansvarig Jonas Brandt,
informationsansvarig Fredrik Forseryd, utbildningsansvarig Jenny Viklund, marknadsansvarig
Emma Pakki, spormästarinna Perla Fares, klubbmästare Fredrik Ferrand Drake del Castillo,
chefredaktör de Facto Carl Matz och ordförande JR Viktoria Blind.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes klubbmästare och chefredaktör de Facto
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
§ 6 Info
§ 7 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig redogör för det ekonomiska läget. JD har utgifter över utöver sin budget om
20 000 kr, JD har ändå gått med positivt resultat då även intäkterna ökat. Undersökas ska vad
som skenat kostnadsmässigt
Vidare har verksamhetsstipendium 2000 kr för Snow Wars från Umeå studentkår kommit JF
tillhanda
§ 8 (Nollningsgeneraler)

§ 9 Marknad
Marknadsansvarig meddelar att Ahlgrens har nekat sponsring av väskan men att det ska målet
är att finna en ytterligare sponsor.
§ 10 Studiesociala
Sport
Snow Wars blev ett lyckat evenemang!
Sportmästarinnan och klubbmästare har varit i kontakt med NH angående frånvaron under
Snow Wars, det har blivit någon miss i kommunikationen eller liknande.
Klubb
Klubbmästare meddelar att spelkväll kommer hållas torsdag 11/4 på E-puben. Klubbmästare
försöker få medlemmar ur studiesociala utskottet att ställa upp och hjälpa till.
§ 11 De Facto
Chefredaktör meddelar att kommande upplaga skickades till tryckeriet idag.
Ordförande har kontaktat servicecenter angående tidningsställ på JF:s anslagstavla, beskedet
är att det är okej att hänga tidningsställ på anslagstavla, såvida det inte sticker ut för mycket i
korridoren och kan utgöra hinder för förbipasserande.
Chefredaktör ska kolla upp inköp av tidningsställ.
§ 12 JR
Ordförande för JR eftersöker den aktuella JR-pärmen då den inte finns i bokhyllan. Samtliga
styrelseledamöter uppmanas hålla ögonen öppna.
Ordförande för JR ska se över lämpligt datum för studiebesök i april/maj på Ahlgrens.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerar att det kom en man från vittnesstöd på tingsrätten i Umeå. Det
fanns många studenter som visade intresse under JD och de önskar ha en informationsträff för
studenterna. Vice ordförande ska kontakta vittnesstöd och undersöka saken vidare.
Utbildningsansvarig meddelar att möte hålls imorgon onsdag med både utbildningsutskott och
utbildningsgruppen. Två studenter från T2 har nu valt att engagera sig i utbildningsgruppen.
Utbildningsansvarig informerar om T4:s betygsystem som ska införas och har medför kraftiga
diskussioner inom klassen. Utbildningsansvarig har begärt ut materialet kring bedömningen
för en vidare översyn.
Utbildningsansvarig informerar angående notarietjänstgöring. Där kan man kan nu välja bort
vilka kurser som helst med sämst betyg vid ansökan. Mer info skickas till
informationsansvarig som skriver om detta i nyhetsbrevet.

Angående examenskursen har det som tidigare nämnts att bedömningarna har varierat
beroende på vilket fokus examinator har kontra handledaren har. Möte med elev från
avgångsklass ska hållas med utbildningsansvarig och ordförande.
§ 14 Vice ordförande
Vice ordförande har nu bokat resa för Björn Blomqvist. Institutionen betalar denna resa.
Vice ansvarar för våffeldagen 25/3. Alla får gärna se över tillgång på våffeljärn.
§ 15 Ordförande
Ordförande meddelar Centrum för rättvisa var positiva till case under hösten, gärna i
anknytning till Stockholmsresan.
Angående juristens dag ska styrelsen fatta beslut på vilken dag det ska arrangeras. Efter
diskussioner med Uniaden beslutas att JD ska hållas under torsdagen samma vecka som årets
mässa gick av stapeln.
Angående JD-valberedning är styrelsen av uppfattningen att den ska bestå av en av årets
huvudansvariga, en från JD som inte varit huvudansvarig, förslag är David Larsson, T8,
tidigare mässansvarig. Samt utomstående från T8, förslag är Rasmus Lundström Rova.
Angående kvällschef på E-puben så har klubbmästare och ordförande haft möte med E-puben.
Både styrelsen och E-puben är av uppfattningen att det vore bra med en kvällschef från
juristprogrammet. Rekommendationen är att någon utanför styrelsen tar på sig detta men att
det ska vara någon som har vårt förtroende. Tillsättningsförfarande föreslås i följande
ordning: Informationsträff, intresseanmälan, ansökan, valberedning, styrelsebeslut. Förslag till
valberedning är klubbmästare och Kalle från E-puben.
Vår kvällschef kommer att ha kontakt mellan JF och E-puben och kommer behöva jobba
minst en gång i månaden samt delta på möten en gång i veckan. Marknadsansvarig och
klubbmästare fixar affisch för intresseanmälan och informationsträff.
Orförande meddelar att det hållas möte med inspektor Maria Eklund imorgon kl. 13 samt
Prefektmöte med Görel Granström den 25/3.
Stefan på kåren har kontaktat ordförande och kommer ha information med styrelsen om vad
det innebär att vara en sektion, datum är ej bestämt.
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Fredrik Forseryd,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Fredrik Ferrand Drake del Castillo
Klubbmästare

___________________________
Justerat, Carl Matz
Chefredaktör de Facto

