Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 24 september 2013
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Ulrika Byström
§ 2 Närvaro
Ordförande Ulrika Byström, 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 utbildningsansvarig
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll redogjordes för och godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig påpekar betydelsen av att informera om datum för möten och
evenemang så att det kan publiceras på hemsida och i nyhetsbrev i god tid.
§ 7 Ekonomiansvarig
§ 8 JD
§ 9 Marknad

Marknadsansvarig har varit i kontakt med Ackordscentralen gällande obetald faktura för
sponsring av väskan. De har inte sett till någon faktura, ekonomiansvarig skickar på nytt.
Rörande väskan ska vi enligt praxis se till att varje väsk-sponsor ska få ett var sitt exemplar.
Vid morgondagens väsk- och jackförsäljning får marknadsansvarig hjälp av ordförande,
Imorgon säljs jackor och JF-väska. JF bjuder på kaffefikaF. Jenny, Perla och Ullis hjälper till.
§ 10 Studiesociala
Sport
Spormästarinnan meddelar att IKSU är bokat för Volleybollturnering 19/10 kl 12-14 4 banor
14-15 2 banor. Två studenter från termin 1 kommer hjälpa till med spelschema.
Nästa vecka kommer det spelas innebandy i Landstingshallen.
Ordförande ställer frågan hur vi gör med uttagningen till fotbollsturnering. Uttagning sker i
huvudsak genom närvaro. Det kommer bli tre lag. T1, T3, T5-9
Klubb
Klubbmästaren ska se över möjligheten till att arrangera After Beach på E-puben efter
volleybollturneringen.
§ 11 De Facto
Chedredaktören meddelar att han har bokat bord på Universum för lunch med Marianne
Lundius. Ordförande eller vice ordförande närvarar tillsammans med chefredaktören.
Deadline för kommande nummer är på söndag 29 september.
§ 12 JR
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig meddelar att det vid programrådsmötet uppkom liknande information
som vid utbildningsutskottsmötet tidigare. Institutionen vill veta vad studenterna tycker om de
valbara kurserna och utbildningsansvarig har skickat ut en del mail till studenter som läser/har
läst valbara kurser.
Gällande rektors beslut om studentinflytande – att kåren måste godkänna representanter har,
har vidarebefordrats av institutionen till alla kursansvariga. JF ska därmed godkänna
kursrådsrepresentanterna i egenskap av kårens sektion hörande till Juridiska institutionen.
Vidare framkom att ytterligare medel kommer tillskjutas översynsgruppen då Juridiska
Institutionen har fått anslag ifrån fakulteten för att vidareutveckla den utbildning som
Institutionen erbjuder. Institutionen har som ovan nämnt valt att lägga dessa pengar på
översynsgruppen. Översynsgruppen är en speciellt tillsatt arbetsgrupp som sedan våren detta
år har arbetat för att ge förslag på hur juristutbildningen ska kunna moderniseras. Detta för att
vår utbildning på bästa sätt ska kunna möta arbetsmarknadens behov.

Vidare kommer möjligheten ses över för att studenter som tar examen vid rättsvetenskapliga
programmet i Luleå ska kunna tillgodoräkna sig kurser och hoppa på juristprogrammets femte
termin.
Vår nya utbildningsbevakare vilken vi delar med SamSek vill försöka dra problemen med
tentaproblemet igen, vilket var uppe för diskussion i våras.
§ 14 Vice ordförande
Ordförande lyfter frågan vilka som ska baka till morgondagens gästföreläsning.
Utbildningsansvarig, marknadsansvarig och sportmästarinnan ombesörjer bakning.
Ordförande och sportmästarinnan ombesörjer kaffekokning och informationsansvarig och
klubbmästaren kontrollerar kårlegitimation.
§ 15 Ordförande
Vi har fått inbjudan från vår systerförening i Oslos årliga bal. Tyvärr har vi inte möjlighet att
deltaga då det är mitt under Stockholmsresan.
Finsittningsbiljetter säljs enlig uppgift från finsittningsgruppen på torsdag
Gälllande de JF-medlemmar som köpte medlemskap får två terminer i våras har de 17
personerna flyttats över från SamSek till JF.
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Fredrik Forseryd,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Jenny Viklund
Utbildningsansvarig

___________________________
Justerat, Jonas Brandt
Ekonomiansvarig

