Juridiska föreningens styrelsemöte måndagen den 20 januari 2013
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av vice ordförande Pontus Sjölund
§ 2 Närvaro
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.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes chefredaktör för De facto och ekonomiansvarig.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Bordläggs till nästkommande möte.
§ 6 Info
Allt flyter på inför examensceremonin. Informationsansvarig behöver hjälp att bygga en scen
under fredagen. Utbildningsansvarig och chefredaktör finns behjälpliga. Vidare behövs hjälp
med garderoben vid insläpp till middagen, klubbmästaren kommer vara behjälplig och
ytterligare en person behövs.
§ 7 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig kommer lämna över mer och mer av det löpande arbetet till tillträdande
ekonomiansvarig Emma Åhs för att fokusera på bokslut och årsredovisning.
Ekonomiansvarig önskar hålla ett nytt budgetmöte, tid bestäms till tisdag 28/1 från kl. 15.00.
§ 8 JD

§ 9 Marknad
Tillträdande marknadsansvarig Oscar Svanholm har varit i kontakt med Mannheimer
Swartling gällande planerat besök i Umeå i mars. De vill ha ett brett event. Styrelsen är ense
om att det bör förläggas till eftermiddag/kväll. Oscar ska prata mer med dem under Juristens
dag.
§ 10 Studiesociala
Sport
Hemavan, buss är bokad, Ska sälja biljetter på måndag. Anmälan på plats och sista betalning
31/1.
Klubb
Klubbmästaren meddelar att de tre kårerna vid Umeå universitet kommer att hålla en bal 10
maj. Universitet ska sponsra detta evenemang och tillträdande klubbmästare Perla Fares har
en plats i arbetsgruppen.
JF Lund söker garanter till en sångbok till en kostnad om 459 kr. Ingen som känner igen detta
i nuvarande styrelse och klubbmästaren ska undersöka vidare.
Klubbmästaren, tillika tillträdande ordförande meddelar att sektionsmöten kommer sätta igång
under våren mellan sektionerna och Umeå studentkår.
Klubbmästaren ska på möte med Centrum för rättvisa på fredag efter Juristens dag för att se
om det finns möjlighet att inleda någon form av samarbete.
§ 11 De Facto
§ 12 JR
§ 13 Utbildningsansvarig
Utildningsansvarig ska köpa in godis och fika inför Juristens dag, beslut tas på att köpa in
godis och fika för max 250 kr.
Har mailat prefekten då det kommit in en rad klagomål på termin 5:s tentamen.
§ 14 Vice ordförande
§ 15 Ordförande
§ 16 Övriga frågor
Vice ordförande tar upp frågan när det ska hållas årsmöte. Beslut tas att förlägga årsmötet den
11/2 från kl. 16.

Informationsansvarig, utbildningsansvarig och Elin Björkén bakar till årsmötet.
Vice ordförande och ekonomiansvarig ska prata med kåren gällande de olika alternativen i hur
vi kan bilda en sektion och vad det skulle krävas för att ändra räkenskapsår för föreningen.
Då utbildningsansvarig går på JD-banketten i egenskap av JURO-ordförande beslutas att
tillträdande utbildningsansvarig som även ska delta i JURO-mötet tar över
utbildningsansvarigs biljett.
Diskussionen kring huruvida JF ska sponsra JD-arbetsgruppens biljetter till banketten dök upp
under januari månad. Det hade inte tidigare uppmärksammats av styrelsen, då posten inte
fanns specificerad i budgetförslaget som de huvudansvariga för Juristens dag lämnat till
styrelsen. Kostnaden var dock likväl tagen i beräkning. Styrelsen beslutade att juridiska
föreningen ska sponsra arbetsgruppens biljetter, då detta är en tradition inom JF och då
samtliga i arbetsgruppen ska vara beredda att arbeta under kvällen om det behövs. Av detta
följer att ingen ur arbetsgruppen ska vara märkbart berusad under kvällen.Ekonomiansvarig
röstade blankt, utbildningsansvarig var skiljaktig och förordade att styrelsen skulle riva upp
beslutet.
Beslut tas på att JF ska stå på kontrakten för hyrbilarna vid Juristens dag.
§ 17 Mötets avslutande
Vice ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Fredrik Forseryd,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Jonas Brandt
Ekonomiansvarig

___________________________
Justerat, Carl Matz
Chefredaktör de Facto

