Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 24 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,
chefredaktör de Facto Andreas Ferelius och ordförande JR Hilda Skogqvist.
§ 3 Val av justerare
Till justerare väljs Emelie Carlsson och Siran Alkhamisi.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2016-05-17 godkänns.
§ 6 JD
JD-ansvariga går igenom budgeten igen, som inte kunde röstas igenom under föregående
veckas budgetmöte, eftersom ekonomiansvarig var sjuk. JD-ansvariga visar två alternativa
budgetar, en där vinsten är 130 000 kr respektive 140 000 kr i vinst. Vinsten som uppvisades
under budgetmötet föregående vecka var 125 000 kronor. En av skillnaderna mellan de två
budgeterna som de visar under dagens möte är att budgetposten för fotografen (för att göra
CV: fotografier) är borttagen i den budgeten som ger högre vinst, dvs 140 000 kronor i vinst.
JD-ansvariga tror att JD kommer att få in mer pengar, eftersom det är en väldigt pessimistisk
budget. Styrelsen röstar igenom den ”snävare” budgeten, dvs 140 000 kronor i vinst, detta för
att säkerställa att vi får in tillräckligt med pengar till kommande verksamhetsår.

§ 7 General
Generalerna går igenom sin budget för insparken. Budgeten som presenteras landar på 15 065
kronor. Styrelsen godkänner budgeten.
§ 8 Ordförande
Ordförande meddelar att 80 stycken lagböcker är beställda.
§ 9 Vice ordförande
§ 10 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig tar upp frågan om posten till JF i sommar, och de som är här i sommar av
styrelsen kommer hjälpas åt med detta.
§ 11 Marknad
Marknadsansvarig meddelar att väskorna har kommit.
§ 12 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig meddelar att Juridiskt forum kommer att komma på besök under
styrelsemötet och presenterar sig samt informera vad Juridiskt forum erbjuder.
Utbildningsansvarig uppdaterar vidare styrelsen om senaste mötet med GoFu. Första mötet
var förra veckan och det gick jättebra. GoFu är det beredande organet inom Juridiskt forum,
alltså institutionens motsvarighet för utbildningsutskottet. Första gången studentombud (JF
och SamSek) är med på möten och detta kommer att ske även fortsättningsvis.
Utbildningsansvarig berättar om mötet med studierektorn på Juridiskt forum (Andreas som
presenterade sig för styrelsen under mötet), och att de kom fram till att inför T7:s valbara
kurser ”Straffrätt i kontext” och ”Migrationsrätt” ska man testa att kursutvärderingen sker på
plats, alltså under skoltid, för att se hur detta påverkar svarsfrekvensen.
Utbildningsansvarig meddelar vidare att Juridiskt Forum vill att vi efter sommaren går
igenom vad som kan vara bra information att ge till de nya studenterna, framförallt
arbetsmiljöanknutna aspekter såsom exempelvis stress, betygshets, terminstenta o.s.v.
Utbildningsansvarig tar upp angående arbetsmiljön och på programmet, och att detta är
någonting som JF förhoppningsvis kan jobba mer med kommande termin, exempelvis genom
tips från äldre terminer och någon extra föreläsning till T5orna o.s.v.
Utbildningsansvarig tar vidare upp angående senaste mötet med kåren. Efter tips från kåren,
och då styrelsen också tyckte att det var en god idé, ska utbildningsansvarig göra ett googleformulär där man kan skriva tips till de som ska läsa terminen näsa år (upplägget kommer ju
att ändras för T2orna men kurserna är samma).
Utbildningsansvarig tar även upp angående utlandsstudier och att utbildningsansvarig har
pratat med kursombudet för T4 som vill hjälpa till med att komma ut med bättre information
kring utlandsstudier.traffrätt i kontext och Migrationsrätten ska man testa att göra
kursutvärderingen på plats (alltså under skoltid) och ha den genom en länk för att se hur detta
påverkar svarsfrekvensen.

- Utbildningsrelaterad info till kommande T1or: Juridiskt Forum på besök - hoppas verkligen
det uppskattades att de tog sig tiden att komma och att det gav något + tänker att vi kan prata
igenom efter sommaren saker som kan vara bra att vi nämner när vi ger info till T1orna,
framförallt arbetsmiljöanknutna punkter ex. stress + betygshets + terminstenta osv.
- Arbetsmiljö: FB-gruppen som jag nämnde tidigare har tagits bort, men arbetsmiljön på
juristprogrammet är något som JF förhoppningsvis kan jobba mer med kommande termin (ex.
genom tips från äldre terminer + någon extra föreläsning till T5orna osv.)
- Möte med kåren: Efter tips därifrån och då styrelsen också tyckte att det var en god idé ska
jag göra ett google-formulär där man kan skriva tips till de som ska läsa terminen nästa år
(upplägget kommer ju att ändras för T2orna men kurserna är samma så bara att synka)
traffrätt i kontext och Migrationsrätten ska man testa att göra kursutvärderingen på plats
(alltså under skoltid) och ha den genom en länk för att se hur detta påverkar svarsfrekvensen.
traffrätt i kontext och Migrationsrätten ska man testa att göra kursutvärderingen på plats
(alltså under skoltid) och ha den genom en länk för att se hur detta påverkar svarsfrekvensen. Utbildningsrelaterad info till kommande T1or: Juridiskt Forum på besök - hoppas verkligen
det uppskattades att de tog sig tiden att komma och att det gav något + tänker att vi kan prata
igenom efter sommaren saker som kan vara bra att vi nämner när vi ger info till T1orna,
framförallt arbetsmiljöanknutna punkter ex. stress + betygshets + terminstenta osv.
- Arbetsmiljö: FB-gruppen som jag nämnde tidigare har tagits bort, men arbetsmiljön på
juristprogrammet är något som JF förhoppningsvis kan jobba mer med kommande termin (ex.
genom tips från äldre terminer + någon extra föreläsning till T5orna osv.)
- Möte med kåren: Efter tips därifrån och då styrelsen också tyckte att det var en god idé ska
jag göra ett google-formulär där man kan skriva tips till de som ska läsa terminen nästa år
(upplägget kommer ju att ändras för T2orna men kurserna är samma så bara att synka).
- Utlandsstudier: Minns inte vem som nämnde det men jag har pratat med kursombudet för T4
som vill hjälpa till att komma ut med bättre info kring detta. Något som förhoppningsvis
kommer att göras nästa termin också
§ 13 Info
Informationsansvarig tar upp frågan angående att göra om hemsidan, och om det ändå kan
vara en bra idé om Fredrik i T6 vill hjälpa oss med den. Som styrelsen diskuterat tidigare står
det i strid med stadgarna att betala våra medlemmar, men ett sätt skulle vara att ge en
kompensation till vederbörande för arbetet, exempelvis genom att JF betalar en 25
årsbankettsbiljett (eller någonting liknande istället) som kan vara av intresse. Även om det
inte finns någonting som är direkt kopplat till arbetet med hemsidan (till skillnad från att vara
te x fotograf under JD-banketten) är hemsidan en otroligt viktig del i JF:s arbete att nå ut till
våra medlemmar. Informationsansvarig har även kontaktat ansvarig för ingenjörsprogrammet
vid Umeå universitet samt ansvarig för datatekniska programmet för att höra om någon av
deras elever skulle kunna vara intresserade av att hjälpa JF med en ny hemsida mot en mindre
kompensation. Informationsansvarig har dock ännu inte fått någon återkoppling om detta.
Under mötet framkommer att Fredrik har en egen firma, vilket medför att styrelsen inte ser
något problem med att anlita honom för hemsidans räkning.
§ 14 Studiesociala

Sport
Klubb
Klubbmästare meddelar det glädjande beskedet att institutionen kommer att bidra med 7000
kronor till bankettbudgeten. Klubbmästare vill veta hur det ser ut med pengar från de övriga
styrelsemedlemmarnas poster. Sportmästare har pengar som förmodligen kan läggas på
bankettbudgeten.
§ 15 JR
Ordförande för JR meddelar att det har varit problem med JR:s hemsida och även med mejlen
till denna. Kontaktpersonen från Norrlands IT har inte haft tid att kolla över detta tidigare, och
p.g.a. att det har varit en utdragen process är villig att göra detta som ett ”referensjobb” och
att vi nämner hans namn senare angående hemsidejobb som ”betalning”. Detta är ett generöst
erbjudande men samtidigt är det viktigt att det är ett samarbete som fungerar även i framtiden.
Styrelsen kommer överens om att Norrlands IT ordnar de som behövs i nuläget, men att vi ser
över alternativen till hösten.
§ 16 de Facto
Chefordförande meddelar att nästkommande nummer är inlämnat på tryck och att detta
förhoppningsvis kommer inom kort.
§ 17 Övriga frågor

§ 18 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet,

Filippa Alsén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________ ___________________________
Justerat, Emelie Carlsson
Ekonomiansvarig

Justerat, Siran Alkhamisi
Utbildningsansvarig

