Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 3 september 2013
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Ulrika Byström
§ 2 Närvaro
Ordförande Ulrika Byström, vice ordförande Pontus Sjölund, informationsansvarig Fredrik
Forseryd, ekonomiansvarig Jonas Brandt utbildningsansvarig Jenny Viklund, klubbmästare
Fredrik Ferrand Drake del Castillo, sportmästarinna Perla Fares, chefredaktör de Facto Carl
Matz och ordförande JR Viktoria Blind
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes ekonomiansvarig och klubbmästare.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Efter revidering av § 8 från Nollningsgeneral till Juristens dag godkändes dagordningen.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll bordläggs till nästa möte.
§ 6 Info
Informationsansvarig redogör för beslut som är fattade under sommaren och som måste
protokollföras
10 juli fattades beslut på att utöka priset på JF-väskan med 7400 då det på grund av ett
missförstånd visat sig att det tidigare priset inte inkluderade moms. Beslutet fattas i närvaro av
ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, informationsansvarig, utbildningsansvarig,
klubbmästare och sportmästarinnan.

1 september beslutades att köpa in 400 korvar 400 bröd och dryck i form av festis till
grillningen i samband med insparksaktivitet på Mariehemsängarna samt parytält för max 600
kr.
1 september beslutades att ta upp ett nytt domännamn för JR då nuvarande gått ut och gått
förlorad då någon annan hunnit registrera namnet. Beslut tas på att registrera
studenternasrådgivning.se och studenternasradgivning.se
1 september fattades beslut på att ordförande och utbildningsansvarig ska representera JF på
ordförandemöte, JURO-möte och bal i Uppsala den 28 september.
Besluten tagna den 1 september fattades i närvaro av samtliga styrelseledamöter förutom
marknadsansvarig Emma Pakki.
§ 7 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att allt har löpt bra under sommaren. Ordförande önskar
budgetgenomgång under nästa styrelsemöte.
§ 8 Juristens dag
§ 9 Marknad
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästarinnan meddelar att många skrev upp sig på sms-listan i samband med gårdagens
insparksaktivitet.
Sportmästarinnan ska se över möjlighet att arrangera kväll på Megazone med laserdome eller
annan aktivitet till reducerat pris längre fram.
Kontrakt är förlängt med landstingshallen vilket innebär att vi abonnerar hallen måndagar och
tisdagar.
Ska se över vilken helg som passar för beachvolleyturneringen och vad som gäller för de
deltagare som inte har guldkort på IKSU.
Klubb
Angående veckans EPP har T7 föreläsning till kl. 15, önskemål har lyfts om att bara ha öppet
för jurister under EPP, för att möjliggöra inträde för de äldre terminerna. Klubbmästaren ska
ställa frågan till ekonomerna huruvida det är möjligt.
§ 11 De Facto
Chefredaktören meddelar att han ska se över datum för utgivning av första numret, för
närvarande lutar det åt 15 eller 18 oktober. Tid för redaktionsmöte ska bestämmas idag.
§ 12 JR

JF Stockholm ska starta upp rådgivning under namnet ”Studentjuristerna”, och de önskar ha
lite tips om hur vi jobbar. Ordförande för JR ska se över om det finns något vi kan/bör bidra
med.
Domännamnen enligt beslut den 1 september är nu lösta och hemsidetillverkaren Peder håller
som bäst på med flytten för att kunna starta upp hemsidan.
Ordförande för JR Ska prata med kåren angående möjlighet till marknadsföring för att påbörja
så snart allt är löst med hemsidan.
Ordförande för JR meddelar att hon fått svar från Ahlgrens och Kaiding gällande de
seminarieliknadne mötena om JR önskar hålla för att utveckla kompentensen i gruppen. Båda
ställer sig positiva till idén. Ordförande för JR Ska försöka få kontakt med ytterligare något
företag eller myndighet.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig meddelar att möten med utbildningsgruppen och Studierektor kommer
igång till veckan.
Utbildningsansvarig ska se över möjligheten att i höst ordna utlandsstudieinformation i tid för
termin 3 och uppåt, detta för att försöka få ut informationen i tid så att studenterna får
kännedom om vad som krävs för studier till exempel utanför Europa där man inte enbart blir
antagen på betyg utan även andra engagemang.
PBL fyller 20 år i år och studierektor är ansvarig för arrangemangen i samband med detta.
Önskemål har lyfts om att JF:s styrelse ska deltaga i detta genom att spela upp en rättegång i
rättegångssalen. Styrelsen ställer sig positiva till detta.
§ 14 Vice ordförande
Högsta domstolens ordförande kommer som planerat hålla gästföreläsning den 25 september.
Vice ordförande har lämnat förslag på föreläsningstid 13-15.
Vid Kårhusets bolagsstämma före sommaren valdes vice ordförande in i styrelsen för bolaget.
Styrelsemöte kommer att hållas på fredag 6 september. Vid bolagsstämman beslutades att ny
bolagsstämma ska hållas i september för att utse en permanent styrelse. Extra bolagsstämma
kommer hållas 16 september och vice ordförande kommer inte att kandidera till en
styrelseplats. Likt tidigare protokoll är ingen i styrelsen för närvarande intresserad att
kandidera till en styrelsepost.
§ 15 Ordförande
Ordförande informerar att Diaa, som ansvarar för maten i Lindellhallen och Kårhuset var
intresserad av att hålla ett möte för att visa vad de kan erbjuda i samband med sittningar och
annat. Ordförande ska gå på detta möte.
Ordförande kommer att kalla inspektor till ett första möte för terminen inom kort.
Umeå studentkår (US) önskar att vi skickar verksamhetsplan och budget. Vi har inte samma
verksamhetsår som US och styrelsens önskar att vi ska kunna kvarhålla vårt nuvarande
verksamhetsår. Möte ska hållas för att se huruvida US har bestämt något i ärendet.

Umespexarna ska hålla föreställning 19 september. US har tillgång till biljetter och önskar att
sektionerna säljer biljetter till sina medlemmar. Kåren tar tillbaka de eventuella biljetter
sektionerna inte säljer. Beslut fattas på att JF plockar ut 21 st biljetter. 15 av dessa ska säljas
till medlemmar i samband med luncher. De resterande sex biljetterna ska fungera som pris vid
höstens första EPP den 6 september. Vi börjar med 15 biljetter att försöka sälja. Samt ha 6
biljetter som pris vid EPP:n den 6/9.
Amnestys Juristgrupp i Uppsala vill starta upp en grupp i Umeå och har ställt frågan om JF
kan vara behjälplig vid marknadsföring genom att upplåta plats på våra anslagstavlor,
styrelsen är av uppfattningen att detta är möjligt.

§ 16 Övriga frågor
Ordförande tar upp frågan om den festis som finns kvar efter grillningen. Beslut tas på
att bjuda på dessa i form av lunchdryck i JF-rummet.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Fredrik Forseryd,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Jonas Brandt
Ekonomiansvarig

___________________________
Justerat, Fredrik Ferrand Drake
Klubbmästare

