Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 13 september 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 Tim Prellwitz och Emelie Carlsson.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2016-09-06 godkänns.
§ 6 JD
JD-ansvariga meddelar att inbjudningarna till företagen är utskickade. Beroende på hur
mycket respektive företag ”vill synas” kostar det olika. Lawline, som är ett aktiebolag,
kommer framöver betala lika mycket som de andra företagen. JD-ansvariga meddelar vidare
att avgiften för föreningar och myndigheter kommer att höjas till 8000 kronor från 7000
kronor. Detta p.g.a. att det är stor kostnadsåtskillnad mellan de olika kategorierna, dvs om det
handlar om ett företag, förening eller en myndighet. Styrelsen tycker att höjningen är bra.
JD-ansvariga vill vidare boka kår-bilen till JD redan nu, för att vara på den säkra sidan.

JD-ansvariga frågar styrelsen om de kan använda korven, som blev kvar från Fabriken, för att
bjuda på och samtidigt värva medlemmar till arbetsgrupperna. Styrelsen säger att det går bra.
§ 7 General
Generalerna meddelar att alla aktiviteter för insparken nu är avklarade. Det som återstår att
göra är att gå igenom budgeten, utse årets fadder och årets nolla.
Ordförande inflikar att vi kommer ha ett uppsamlingsmöte då vi går igenom vad som fungerat
bra respektive mindre bra samt hur samarbetet har sett ut mellan styrelsen och generalerna.
§ 8 Ordförande
Ordförande tar upp styrelsen ”tenta-informationsdag” som äger rum den 13 oktober. Frågan är
om det endast ska vara vi i styrelsen, eller om även t3:or ska bjudas in att delta. Detta
eftersom de, till skillnad från vi i styrelsen, har samma upplägg på tentorna som de nya
studenterna kommer att ha. Utbildningsansvarig föreslår att vi bokar 5 grupprum, delar upp
klassen i mindre grupper och går igenom det vi tycker är relevant tenta-information.
Ordförande informerar vidare att det snart kommer att utlysas val till den nya styrelsen, för
nästkommande verksamhetsår. Den nya styrelsen kommer att gå parallellt med sittande
styrelse från och med november. För att nå ut till de yngre terminerna kommer styrelsen gå
och presentera våra olika poster för de yngre klasserna.
§ 9 Vice ordförande
Vice ordförande tar upp rättegångstävlingen vi hade tidigare i år, tillsammans med ELSA.
Detta skulle eventuellt kunna vara ett event som upprepas varje år, tillsammans med IGNE
om intresse finns.
Vice ordförande har börjat arbeta med gästföreläsningar. En advokat som även arbetat som
målsägandebiträde här i Umeå, skulle eventuellt vara intresserad av att komma hit i november
och gästföreläsa.
Vice ordförande tar upp frågan angående SJM, och vilka som ska vara ansvariga från Umeå.
Traditionellt sett är det finalisterna från året innan som tar över stafettpinnen. Vice ordförande
ska se över hur intresset – för att hålla i tävlingen – ser ut, och hur vi ska nå ut till våra
medlemmar om detta.
§ 10 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig har fått in kvitto för att betala ut en fadders utläggning för bensin, denna är
dock inte korrekt, utan behöver rättas till så att rätt belopp betalas ut.
Ekonomiansvarig dubbelkollar med informationsansvarig om fakturorna för hemsidan ska
strykas. Informationsansvarig meddelar att det med största sannolikhet är så men att hon ska
höra efter med ansvarig för Izettle en gång till.
Ekonomiansvarig meddelar att vi behöver mer papper till skrivare. Informationsansvarig tar
på sig att köpa detta.
§ 11 Marknad

Marknadsansvarig meddelar att hon hängt upp Delphi-affischer även om de inte är
samarbetspartners. Anledningen till detta är att de förhoppningsvis kommer vilja bli
samarbetspartners i framtiden.
§ 12 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig tar upp angående termin 5. Ekonomidelen kommer att försvinna.
Eftersom många elever tycker att skatterätten är svår har utbildningsansvarige på förslag att
prata med 2 studenter i t7, som tycker att skatterätten var kul, om de eventuellt vill hålla en
föreläsning för 5t:orna. Övriga styrelsemedlemmar tycker att det låter som en bra idé.
Angående bolagsrätten har utbildningsansvarig ett förslag om att upprätta en handbok inför
bolagsstämmospelet, och som kan användas under tentaplugget. Utbildningsansvarig tar på
sig att göra boken i sådant fall, och att boken skulle säljas för självkostnadspris. Styrelsen tar
ett preliminärt beslut om att JF lägger ut för tryckerikostnaderna.
Utbildningsansvarig har lagt ut 64 kronor för stämpel som användes på Fabriken. Styrelsen tar
beslut på detta.
§ 13 Info
Informationsansvarig meddelar att vi fått en bekräftelse på uppsägningen av avtalet med Ipeer
nu. Arbetet med hemsidan går framåt, och informationsansvarig ska ha ytterligare ett möte
med Fredrik under veckan.
Informationsansvarig meddelat att första ”student för en dag” för terminen har varit här, och
att fler är inbokade.
§ 14 Studiesociala
Sport
Sportmästare har lagt ut 47 kronor för körningen på Fabriken. Styrelsen tar beslut att betala
detta.
Sportmästare meddelar att fotbollen körde igång igår.
Klubb
Klubbmästare meddelar att bankettarbetet fortgår. Styrelsen ska göra en film på styrelsen som
kan visas under 25-årsbanketten.
§ 15 JR
Ordförande för JR meddelar att de hade välkomstmöte i tisdags, och att de fått lite nya
rådgivare. Fikat för mötet gick på 243 kronor. Facebook-annonsen som styrelsen tog beslut på
förra veckan, gick endast på 201 kronor istället för 301 kronor.
Ordförande för JR meddelar vidare att representant från Lawline har hört av sig och skulle
vilja ha ett samarbete med JR. Medicinska kåren har inte bekräftat ännu, men verkar också
vilja ha ett samarbete.
Ordförande för JR informerar vidare att den 12 oktober är det inbokat en case-kväll med
Kaiding.
§ 16 de Facto

Chefredaktör för de Facto meddelar att årets första årsmöte kommer att gå av stapeln under
nästkommande vecka.
Chefredaktör för de Facto har lagt ut 105.7 kronor för chips under Fabriken. Styrelsen tar
beslut om detta.
§ 17 Övriga frågor
Ordförande tar upp frågan hur vi ska göra med det som blev över från Fabriken, bland annat
snacks. Detta kan bli vinst eller lottas ut i en tävling eller EPP, alternativt bjudas på under en
lunch i JF-rummet.
Ekonomiansvarig meddelar att pengarna från Fabriken får förvaras i kassaskåpet tills nästa
vecka, då vi får prata mer om detta.

§ 18 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet,
Filippa Alsén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Tim Prellwitz
Vice ordförande

___________________________
Justerat, Emelie Carlsson
Ekonomiansvarig

