Juridiska föreningens styrelsemöte måndagen den 21 januari 2013
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Julia Berglund.
§ 2 Närvaro
Samtliga utom sportmästare Oskar Nellström.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes marknadsansvarig Beatrice Rohdin och tillförordnad vice ordförande
Emma Lövgren.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll bordläggs till nästa möte.
§ 6 Info
Informationsansvarig Maja Edlund meddelar att inget av de företag hon kontaktat har
tid/möjlighet att trycka pappmuggar just nu, men att detta kan göras i februari.
§ 7 Kassör
Kassör Lisa Claar informerar att det finns två kartonger av JF-muggar i förrådet, dessa kan
med fördel delas ut till medlemmarna.
Kassör förhör sig om någon vet var Juristens dags tröjor finns.
Kassör meddelar att examenspinsen har anlänt.
Ordförande Julia Berglund lyfter frågan om budgetmöte och föreslår måndag den 28 januari
kl. 17.00. Ordförande återkommer om sal.

§ 8 Juristens dag (JD)
Juristens dag har problem med att få folk till fördagen på onsdag 23 januari. Mötet uppmanas
därför att gå evenemangen och att uppmana sina vänner att gå på evenemangen.
§ 9 Marknad
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin meddelar att samarbetsavtalen är klara.
§ 10 Studiesociala
Sport
Perla Fares informerar att hon ska ringa bokningsansvarig i Hemavan.
Landstingshallen kommer att öppnas nästa vecka.
Klubb
Klubbmästarinna Ulrika Byström meddelar att tentafesten blev lyckad.
§ 11 De Facto
Chefredaktör för de Facto Jens Werner informerar att överlämningen och intygen är klara.
Informationsansvarig Maja Edlund uppmanar chefredaktören att beskära bilder till hemsidan.
§ 12 JR
Ordförande för JR Sandra Wikström informerar att Emil Öhlén har blivit vald till ny vice
ordförande för JR. Inför Juristens dag är i princip allt kart, förutom roll-upen som fortfarande
inte har anlänt.
Ordförande för JR förhör sig om mötets åsikt om offerten för JR:s hemsida. Det finns olika
skäl som motiverar såväl en investering nu som en investering längre fram i tiden. Frågan
bordläggs till budgetmötet måndagen den 28 januari, då en klarare översikt av budgeten kan
ges.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig Emily Töyrä informerar att nästa programråd olyckligt har lagts
torsdagen den 24 januari, dvs. samma dag som Juristens dag. Det behövs två personer som går
på mötet på torsdag.
Angående tentamensskrivningen är målsättningen bland tentavakterna att alla skrivande ska
ha fått sina tentor 09.15, utbildningsansvarig har fört detta vidare till Samsek och detta
kommer även att diskuteras på torsdagens JURO-möte.
§ 14 Vice ordförande
Tillförordnad vice ordförande Emma Lövgren informerar att Marianne Lundius är bokad för
en gästföreläsning den 25 september. Även Christian Diesen är bokad för en gästföreläsning i
vår.
§ 15 Ordförande

Ordförande Julia Berglund lyfter frågan om JD-banketten och företräde för Juridiska
föreningens styrelse. Till nästa år kan detta tänkas över och ett beslut fattas om eventuell
förtur till Juridiska föreningens styrelse.
Ordförande påminner om fördrinken kl. 17.30 på Sävargården innan JD-banketten.
Ordförande meddelat att tygkassar och muggar har kommit för att kunna delas ut på Juristens
dag.
Deadline för verksamhetsberättelser är söndag den 3 februari.
Ordförande föreslår som extern ordförande på medlemsmötet den 14 februari Lina
Birgersson, som tidigare varit president i Elsa Umeå. Mötet är av uppfattningen att detta är ett
bra förslag.
Centrum för rättvisa har hört av sig till ordförande angående en lunch på fredag den 25
januari. Ordförande utreder detta vidare.
§ 16 Övriga frågor
Ordförande Julia Berglund lyfter frågan om innebandyturneringen. Perla Fares svarar att läget
är lite oklart, men hör sig för med sportmästare Oskar Nellström.
Kassör Lisa Claar lyfter frågan om notarietillsättningen och att samarbetet verkar ha
förflyttats från de juridiska föreningarna till Jusek.
§ 17 Mötets avslutande
Vid protokollet,
Maja Edlund,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Beatrice Rohdin
Marknadsansvarig

___________________________
Justerat, Emma Lövgren
Tillförordnad vice ordförande

