Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 3 maj 2016
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Hanna Lundkvist.
§ 2 Närvaro
Ordförande Hanna Lundkvist, vice ordförande Tim Prellwitz, informationsansvarig Filippa
Alsén, ekonomiansvarig Emelie Carlsson, utbildningsansvarig Siran Alkhamisi,
marknadsansvarig Anna Holmgren, klubbmästare Torgny Palm, sportmästare Jolinn Uhlin,
och ordförande JR Hilda Skogqvist.
§ 3 Val av justerare
Till justerare väljs Torgny Palm och Hilda Skogqvist.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2016-04-26 godkänns.
§ 6 JD
Huvudansvariga för JD meddelar att dagarna för JD är bestämt till den 18-19 januari 2017.
Vidare meddelar huvudansvariga att budgeten ska diskuteras med styrelsen inom en snar
framtid.
§ 7 General
Generalerna meddelar att arbetet fortgår samt att schemat börjar falla på plats. Vidare har
generalerna haft ett möte med huvudfaddrarna under måndagen den 2 maj, och de verkar
positiva och taggade för insparken. Under mötet gick generalerna bland annat igenom
faddrarnas ansvar för respektive nollegrupp samt riskbedömningen som utarbetats.

Generalerna meddelar även att loggan som de visat för styrelsen tidigare inte ska vara något
problem.
§ 8 Ordförande

§ 9 Vice ordförande
Vice ordförande berättar att föreläsningen i förhandlingsteknik går av stapeln idag klockan
15.15. Under morgondagen hålls även Rättegångstävlingen i samarbete med ELSA, och
därefter avslutas dagen med en EPP på E-puben.
Vice ordförande meddelar att han har haft kontakt med Tomas Olsson, en framstående
försvarsadvokat, om att eventuellt komma till universitetet och gästföreläsa på
juristprogrammet i höst.
§ 10 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att en ny skrivare är beställd.
Ekonomiansvarig frågar om någon i styrelsen ska vara i Umeå i sommar och kan hjälpa till
med att kolla posten till Juridiska föreningen, vilket vice ordförande tar på sig.
§ 11 Marknad
Marknadsansvarig meddelar att hon, tillsammans med ekonomiansvarig, ska bestämma priset
per person för Stockholmsresan. Biljettförsäljningen kommer att äga rum den 23 maj, och
marknadsansvarig kommer gå ut med vad som gäller angående köp av biljett innan
försäljningen äger rum.
Marknadsansvarig meddelar vidare att det endast är ett fåtal besök kvar att boka för
Stockholmsresan.
Marknadsansvarig meddelar att väskan förmodligen kommer att ha ett mindre JF-tryck än vad
som var tänkt från början, mer information om detta kommer inom kort.
§ 12 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig meddelar information från senaste JURO-mötet:
 Angående lagsamlingar har de flesta lärosäten inte några lagsamlingar förutom ex.
Stockholm som har att lärarna själva gör lagsamlingar till sina studenter och säljer
dem. Det finns inget intresse av ett samarbete då programmen inte är uppbyggda på
samma sätt.
 Angående basgrupper har framförallt Uppsala (som också har PBL) samma
problematik som Umeå universitet. Utbildningsansvarig ska ha ett möte med Nina för
att diskutera detta vidare.
 Angående kursutvärderingar fick utbildningsansvarig konkreta tips att ta med sig, hur
andra lärosäten har löst det. Exempelvis att avsätta tid från undervisning för att svara
på kursutvärderingen.
 Utbildningsansvarig meddelar vidare att de har fattat beslut på en JURO-logga och en
JURO-text som ska upp på hemsidan. Utbildningsansvarig har som förslag att även
lägga upp ortsrapporterna och protokollen på hemsidan.



Angående juristprogrammet i Karlstad är det bestämt att JURO inte ska yttra sig i
denna fråga. De lärosäten som berörs av frågan får själva avgöra hur de vill gå vidare
med det.

§ 13 Info
Informationsansvarig meddelar att kaffeförrådet är påfyllt.
Informationsansvarig tar upp frågan om hemsidan, och huruvida vi ska betala en medlem för
att göra arbetet eller inte. Utbildningsansvarig anser att detta inte är förenligt med föreningens
stadgar då vi är en ideell förening och på grund av detta inte borde betala våra medlemmar för
eventuella jobb. Majoriteten av styrelsen håller med om detta och vill därför se vad det finns
för alternativ, exempelvis få hjälp av dataingenjörer på skolan etc. Ordförande för JR tar på
sig att mejla till Kåren för att höra om de har några förslag.
§ 14 Studiesociala
Sport
Sportmästare meddelar att nedanstående event inom kort kommer att läggas ut på sociala
medier för att nå ut till föreningens medlemmar. Laserdome är planerat till torsdagen den 12/5
klockan 19.00 på Megazone. Det är begränsade antal platser, 36 stycken, och JF kommer att
sponsra med 50 kronor per person. Den totala summan om alla platser blir fyllda är 1800 kr.
Försäljning kommer att äga rum den 9/5 mellan 12.00-13.00 i JF-rummet. Vidare spelar
juristerna träningsmatch mot läkarna i både innebandy och fotboll på fredag den 6/5. Dessa
två event kommer att läggas upp som event på Facebook inom en snar framtid. För att delta
på innebandy på IKSU krävs att medlemmarna har eget IKSU-kort alternativt köper ett
engångspass.
Klubb
Klubbmästare meddelar det senaste från arbetet med JF:s 25 års bankett, och att datumet för
evenemanget är preliminärt bestämt till den 15 oktober. Inom kort kommer förhoppningsvis
Universum meddela ett menyförslag, och då kan kostnaden från Universum och Äpplet
jämföras. Det kommer med stor sannolikhet behövas med pengar från JF, oavsett om vi väljer
Universum eller Äpplet.
Klubbmästare tar upp den planerade EPP:n i samarbete med ekonomerna. Arbetet går framåt
och diskussion förs hur eventet ska marknadsföras, samt vilket pris det ska vara.
Klubbmästare meddelar vad som togs upp på mötet med generalerna under gårdagen, den 2
maj: Generalerna refererar till alkoholpolicyn, arbetsordningen och diskrimineringspolicyn
som de skickat ut till huvudfaddrarna. Generalerna informerar om EU-temat samt att
respektive nollegrupp kommer representera ett land. Generalerna meddelar att det
övergripande temat med nollningen kommer att vara på EU, men att nollegrupperna även
kommer fokusera och ha sitt eget land som utgångspunkt. Generalerna kommer informera
huvudfaddrarna mer framöver när generalerna har utarbetat ett schema för nollningen, och
således bestämt vilka aktiviteter etc. som kommer arrangeras. Det förs även en diskussion
kring stereotyper och hur länder ska representeras under olika moment (exempelvis under
sittningar). Det viktiga är att länderna inte framställs negativt och stereotypiskt och vikten av
att faddrarna är införstådda med detta. Exempelvis är det okej att äta dansk mat på sin
faddermiddag om man som nollegrupp representerar Danmark, och exempel på agerande som
inte är okej är att skrika ”danskjävlar” när man möter nollegruppen som representerar

Danmark. Vidare diskuteras JF:s alkoholpolicy och generalerna tar upp att alkohol inte får stå
i centrum av aktiviteterna, att det är individerna själva som väljer om de vill förtära alkohol
eller inte, men att det inte ska vara påtryckning från JF:s sida. Det ska även finnas en nykter
fadder på nollegrupp varje kväll under hela nollningen. Det är även förslag att faddrarna ska
ha olika möten/middagar för att få en bra sammanhållning, och även vara noga med att alla
faddrar är väl införstådda med hur länderna ska presenteras när nollningen väl äger rum.
Under mötet tydliggjorde klubbmästare att JF vill att lekar som traditionellt sett kretsar kring
alkohol (exempelvis beerpong) bör undvikas under nollningen. Klubbmästare meddelar även
att det är kopplingen till EU som ska vara det störst fokus under nollningen, och att den
största risken är hur länderna representeras och framställs. Klubbmästare poängterar även att
nollningens genomförande reflekterar tillbaka på föreningen, programmet och institutionen.
§ 15 JR
Ordförande för JR meddelar att hemsidan återigen fungerar.
§ 16 de Facto

§ 17 Övriga frågor
Utbildningsansvarig lyfter frågan hur styrelsen motiverar det fattade beslutet att ha EU-tema
under årets inspark. Ordförande vill även veta hur styrelsen motiverar EU-temat, med hänsyn
till de oroligheter som finns i Europa idag. Klubbmästare tar på sig att skriva ihop en
motivering, som kommer att publiceras i nästa veckas protokoll. Detta för att alla
styrelseledamöter ska veta vilken motivering som majoriteten i styrelsen ställt sig bakom samt
kunna återge denna motivering vid eventuella frågor från medlemmar.
Utbildningsansvarig lyfter frågan när styrelsen ska gå igenom de utarbetade riktlinjerna för
styrelsearbetet, och detta kommer förhoppningsvis bli klart under veckan, alternativt
nästkommande vecka.
Ordförande tar upp frågan hur vi fångar upp studenter som inte går på programmet, vilket var
en fråga som diskuterades i Lund. Göteborgs lärosäte har haft som system att alla nya
juriststudenter automatiskt får JF:s nyhetsbrev när de går med i kåren, och att de får
avregistrera sig om de så önskar. Styrelsen tycker att detta låter som en bra idé. Uppsala
lärosäte tog även upp frågan om Juridiska föreningen i Umeå har krav på medlemskap i JF för
de som engagerar sig i föreningen. Detta är någonting som inte kollats upp ordentligt då
medlemmar engagerat sig, men det är någonting som styrelsen är överens om att bli bättre på.
§ 18 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet,
Filippa Alsén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Torgny Palm
Klubbmästare

___________________________
Justerat, Hilda Skogqvist
Ordförande JR

