Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 13 maj 2014
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo.
§ 2 Närvaro
Ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo, vice ordförande Robin Enander,
ekonomiansvarig Emma Åhs, utbildningsansvarig Angelica Ahlström, marknadsansvarig
Oscar Svanholm, klubbmästare Perla Fares, sportmästare Martin Wiklund, chefredaktör de
Facto Theresa Karlström, Ordförande JR Emma Sundelin, representant för generalerna Tobias
Flodeer.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes ordförande för JR och vice ordförande.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2014-05-06 godkändes.
§ 6 Info
Intresseanmälan för företag till Juristens dag är upplagt på hemsidan.
§ 7 Ekonomiansvarig
§ 8 General

Styrelsen röstar in Tobias Flodeer, Mathilda Thorsander, Lisa Liljekvist, Jakob Morssy,
Henrik Jonsson och Karolina Anderzon till insparksutskottet.
Sportmästaren la ner sin röst.
Fabriken är bokad till den 12 september under insparken. Styrelsen tycker det är viktigt att
kvällen blir väl planerad och att det finns ett antal nyktra personer på plats. Klubbmästaren
och ordförande för de facto kommer tillsammans med generalerna ha ett möte för att planera
hur kvällen ska gå till.
Styrelsen ställer upp och jobbar under kvällen och skulle det behövas fler så får generalerna
ställa upp.
§ 9 Marknad
Imorgon, onsdag 14/5, kommer Mannheimer Swartling och centrum för rättvisa till
universitet. Börjar med en lunchföreläsning och avslutar med buffé på E-puben.
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästaren och Klubbmästaren har påbörjat planeringen inför fotbollsturneringen.
Klubb
Valsträningen inför balen gick bra, kåren kommer betala för hallhyran den 12 maj och
kommer föra över summan till JF.
Klubbmästaren ska börja boka in EPP för hösten.
Styrelsen godkänner beslut på att köpa in EPP pris för 250 kr tillsammans med Amnesty till
EPP 9 maj.
§ 11 De Facto
De facto är skickat på tryck och har beställt 140 extra, 20 st. som kommer finnas i JF-rummet
och 120 st. till de nya studenterna.
§ 12 JR
Fick 3 nya medlemmar förra mötet och de har sista mötet imorgon 14 maj.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig har haft möte med utbildningsgruppen, diskuterat promemoria upplägget
på T2 eftersom detta är den första promemoria man skriver självständigt.
Studierektorn tycker de är en bra idé om JF har promemoria-fika med studenterna på T2 för
att besvara frågor.
Framkommit önskemål från T4 för rättegångsspelen, att de ska vara bättre samarbete med
aktörerna. Datumen som finns på uppgifterna för T4 är inte uppdaterade, vilket har lett till
onödiga problem.
Strul med administration på T6.

Möte med utbildningsutskottet, en promemoria-mall håller på att upprättas som stöd till för
T1-T6. Kursplanerna håller på att uppdateras.
JF har ett påbörjat ett samarbete med juridiskt forum, utbildningsansvarig kommer ha ett möte
med dem innan sommaren.
Angående tentamensrutinerna lyfter utbildningsgruppen det viktiga att information kommer ut
till alla elever om det skulle prövas på juristutbildningen.
Studenternas utvärderingar angående de nya tentamensrutinerna är positiva.
Juromötet i Örebro 10 maj 2014
Utbildningsansvarig lyfter frågan om Umeå skulle kunna genomföra en bal, har fått tips från
Örebro på hur det rent praktiskt skulle gå till.
Utbildningsansvarig tog upp rättsmedicin för jurister på juromötet, de övriga föreningarna
tycker det är en bra kurs men det är ingen fråga som juro kommer driva.
Fick tips på hur Umeå kan gå vidare med detta.
Styrelsen tar beslut att de betalar juroordförandes kostnader i samband med juromöten och att
JF sedan kör regress terminsvis till de andra juridiska föreningarna för dessa kostnader.
§ 14 Vice ordförande
Vice ordförande har i samarbete med sportmästaren jobbat vidare med rättsmedicin för
jurister. De kommer ha med en notis i advokatsamfundets tidning och i Vertex.
Vice ordförande har börjat titta på eventuella gästföreläsare inför hösten.
Kåren vill gå ut ur i SFS, Sverige förenad studentkår, pga. Ekonomiska skäl. Vice ordförande
tycker att detta var ett fram hetsat beslut.
Detta är inget som sektionerna har fått veta, vice ordförande tycker det är viktigt att JF tar
reda på information i frågan och är det ett missnöje så bör vi lyfta det till kåren.
§ 15 Ordförande
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Emma Åhs,
Ekonomiansvarig

___________________________
Justerat, Emma Sundelin
Ordförande JR

___________________________
Justerat, Robin Enander
Vice ordförande

