Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 14 november 2017
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Adrian Kroon
§ 2 Närvaro
Ordförande Adrian Kroon, vice ordförande Nils Englund, ekonomiansvarig Albin Davidsson,
informationsansvarig Joel Olsson, marknadsansvarig Sven Karlsson, utbildningsansvarig
Emma Nilsson, sportmästare Samuel Alm, klubbmästare Gustav Lindgren, ordförande för JR
Jennifer Piironen, chefredaktör för De facto Anna Paulin-Rosell.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Joel Olsson och Emma Nilsson.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2017-11-07 godkändes.
§ 6 JD
JD meddelade att de anordnar föreläsning och EPP under fredagen den 24/11. De 30 första i
kön till föreläsningen får gratis hamburgare på EPP:n
JD meddelade att de fått två nya utställare till mässan. Efter dessa platser fyllts finns endast en
plats kvar.
§ 7 Ordförande
Ordförande tog upp frågan kring rösträknare och justerare för medlemsmötet 2018. Styrelsen
valde följande personer:
Rösträknare: Albin Davidsson och Emma Nilsson.
Justerare: Samuel Alm och Anna Paulin-Rosell.
Teknisk support till röstningsapp: Samuel Alm och Gustav Lindgren.

Ordförande tog upp frågan om fika och mat i samband med mötet. Marknadsansvarig hade
sedan tidigare beställt baguetter och smoothies. Ett förslag om att beställa pizza togs upp.
Styrelsen beslutade att ingen pizza skulle beställas. Fika ska erbjudas under mötet.
Ordförande tog upp frågan kring utlottning av lagböcker samt biobiljetter under
medlemsmötet. Vice ordförande ska lotta ut både lagböcker och biobiljetter under
medlemsmötet.
Ordförande tog upp frågan kring bokning av E-puben efter medlemsmötet. Klubbmästare har
bokat E-puben där den sittande styrelsen samt den blivande styrelsen kan uppehålla sig efter
mötet.
Ordförande begärde ett beslut för boende i Stockholm under ordförandemötet,
boendekostnaden blev 3740 kr. Detta innebär att budgetposten för rese- och logikostnader har
övertrasserats. Styrelsen tog beslut på detta.
§ 8 Vice Ordförande
Vice ordförande har föreslagit den 6 december för gästföreläsning. Datumet passar bra då
flera terminer är lediga. Under gästföreläsningen ska JF bjuda ett begränsat antal medlemmar
på lunch.
Vice ordförande meddelade att han ska ha möte med Igne Advokatbyrå angående
rättegångstävlingen.
§ 10 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig föreslog att styrelsen ska föreslå för stämman att använda den digitala
voteringslösningen VoxVote för digital votering under torsdagens medlemsmöte. Styrelsen
tog beslut på detta.
§ 11 Marknadsansvarig
Marknadsansvarig begärde ett beslut på kostnad för 80 smoothies och 80 mackor till
medlemsmötet. 5320 kr. Styrelsen tog beslut på detta.
Marknadsansvarig meddelade att han ännu inte fått någon offert för JF-hoodies.
§ 12 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig meddelade att försäljningen av rättshandböcker ska öppna den onsdagen
den 22/11.
§ 13 Info
Informationsansvarig tog upp frågan kring åtkomst till digitala rättsdatabaser utanför campus.
Frågan har kommit in från en JF-medlem och rör huruvida JF kan påverka UB i frågor
rörande åtkomst till digitala rättsdatabaser. Styrelsen beslöt att skjuta frågan till
utbildningsansvarig och utbildningsutskottet.
§ 14 Studiesociala
Sport
Sportmästare meddelade att han tänkt arrangera ett paintball-event där medlemmar åker buss
till Holmsund för att spela paintball. Ett sådant event skulle kunna subventioneras med 15 000
kr. Styrelsen tog ett preliminärt beslut på detta.
Klubb
Klubbmästare meddelade att han bokat E-puben för torsdagen den 16/11, där blivande styrelse
samt sittande styrelse kan uppehålla sig efter medlemsmötet.

§ 15 JR
Ordförande för JR meddelade att många frågor som inkommer till JR för närvarande rör
migrationsrätt. Problemet är att juriststudenterna vid Umeå universitet inte studerar
migrationsrätt under grundutbildningen. Ordförande ska avvakta till torsdag för att se om det
finns någon av rådgivarna som känner sig bekväma med att ta sig an migrationsrättsfrågor.
§ 16 De facto
Chefredaktör för De facto meddelade att den mjölk som beställts till JF-rummet kostat 287 kr.
Styrelsen tog beslut på detta.
§ 17 Övriga frågor
§ 18 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Joel Olsson,
informationsansvarig och sekreterare
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___________________________
Justerat, Emma Nilsson

