Juridiska föreningens styrelsemöte torsdagen den 23 maj 2013
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av vice ordförande Ulrika Byström
§ 2 Närvaro
Ordförande Ulrika Byström, vice ordförande Pontus Sjölund, informationsansvarig Fredrik
Forseryd, ekonomiansvarig Jonas Brandt utbildningsansvarig Jenny Viklund,
marknadsansvarig Emma Pakki, klubbmästare Fredrik Ferrand Drake del Castillo,
sportmästarinna Perla Fares, chefredaktör de Facto Carl Matz och ordförande JR Viktoria
Blind
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes ekonomiansvarig och spormästarinnan.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes
§ 6 Info
§ 7 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att sista betalningsdatum för samarbetsavtal och sponsringsavtal
av JF-väskan är 10 juni.
§ 8 (Nollningsgeneraler)
Finsittningen – chefredaktör de Facto (som arrangerade finsittningen 2012) har träffat
finsittningsgruppen. De har fått tag på REX och preliminärbokat 5 oktober. De uppges ha
svårt att beräkna priser innan de vet hur vi sponsrar.

Ordförande och ekonomiansvarig har gått igenom budgeten. Där framgår att vi kan sponsra
med 6000 till valfri insparkssittningen. Beslut tas på att sponsra finsittningen med 6000 kr.
Denna summa kan komma att höjas efter att finsittningsgruppen kan presentera offert. I fjol
sponsrades med en större summa då man även använde sig av föregående års överskott. Det
finns ca 7000 kr kvar i klubbmästarens budgetpost.
Angående jurister vs. Ekonomer. Det kommer vara ca 100 ekonomer. De ska sponsra musik.
Styrelsen finner det svårt motivera sponsring med pengar men att JF kan bidra med hjälp och
eventuellt material som redan finns.
§ 9 Marknad
Marknadsansvarig meddelar att Stockholmsresan blev slutsåld och att kåren avslog ansökan
om verksamhetsstipendium för resan.
Prototyp av väskan har inkommit. Beslut ska nu tas på hur mycket som ska tas från
samarbetsavtal. Väsksponsringen har inbringat 18 000 och 160 väskor kostar 27 000 kr.
Beslut fattas att köpta in 160 väskor för 27 000.
§ 10 Studiesociala
Sport
Klubb
Vårens sista EPP hålls imorgon, fredag 24/5 priset kommer att vara solstolar till vinnarlaget
§ 11 De Facto
Chefredaktören meddelar att tidningen ligger på tryck idag och kommer lagom till EPP
imorgon. Kommer dela ut på plats.
§ 12 JR
Ordförande för JR har skickat ut förfrågan till olika företag och byråer om samarbete med
seminarieliknande möten i höst.
I samband med sista mötet gjordens en utvärdering som visade att gruppen överlag är nöjda
§ 13 Utbildningsansvarig
Studentlitteratur har varit i kontakt med utbildningsansvarig och önskar hjälp av 2-3 studenter
med promotion av svarta lagboken i början på terminen. Styrelsen har då rundvandring med
förstaårseleverna. Förslag lämnas på att medlemmar ur utbildningsgruppen kan hjälpa till med
detta..
Utbildningsanvarig kommer ha ett sista möte med utbildningsutskottet under nästa vecka.
§ 14 Vice ordförande
Vice ordförande meddelar att första gästföreläsningen med Marianne Lundius är spikad till 25
september.
§ 15 Ordförande

Ordförande informerar att bolagstämma för kårhuset hålls idag, ordförande och vice
ordförande kommer att närvara. I nuläget finns ingen i JF:s styrelse som känner sig bekväm i
att sätta sig i styrelsen för Kårhuset.
Kårvalet är färdigt och ny ordförande för Umeå studentkår (US) blir Linus Lundström från
Vänstern
Ordförande har varit i kontakt med pratat med Stefan Brattlöf vid US angående våra stadgar
som eventuellt måste ändras i och med att vi blir en sektion. Räkenskapsåret kan tvingas
ändras fån jan-dec till jul-jun då det framgår av US stadgar. US ska försöka lösa detta. Det
vore inte lämpligt för JF att ändra verksamhetsår då vi kommer tvingas till överlämning mitt
under tentaplugg för terminstentor och det skulle även konkurrera med ELSA:s val.
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Fredrik Forseryd,
Informationsansvarig och sekreterare
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