Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 26 januari 2010
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Joel Holmgren.
§ 2 Närvaro
Frida Grubbström, Maria Ekström, Jacqueline Carsbo, Daniel Johnsson och Fredrik Normark.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Alexander Häggkvist och Pontus Lindgren.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Kassör
Inget att rapportera gällande kassörsposten. Tar upp frågan om utformningen på vår monter
under Juristens dag och vi kommer överens om att kassör Marie Larsson och tillträdande
informationsansvarig Robin Andersson tittar närmare på vad för typ av monter vi vill ha.
§ 7 Informationsansvarig
Utgår då informationsansvarig ej närvarar.
§ 8 Webmaster/Marknad
SJM flyter på bra och information går ut om det till studenterna. Kablar till den nya datorn har
köpts in och det informeras om att toner till skrivaren inte fungerar.
§ 9 Vice ordförande
Pelle Svensson meddelar att det är okej att komma och föreläsa utan arvode. Inbjudningar till
T9:s avslutningsceremoni har skickats ut.

10 § Sport
Fotbollen inställd måndag då det var för lite folk. Medicinar/Jurist turnering planeras. Möte
om utskott för verksamhetsåret 2010 ska hållas. Frågan om halltiderna utnyttjas ordentligt
väcktes och det beslutades att tillträdande Sportmästare Anton Strandberg får på sig till
sommaren att utvärdera användandet och öka användandet.
11 § Klubb
Quiz är bokat till fredag 2010-01-29. Möte angående utformning av utskott för
verksamhetsåret 2010 planeras att hållas.
12 § De Facto
Layoutansvarig är tillsatt. Två marknadsföringsansvariga är också tillsatt, syfte är att de ska
ansvara för en förbättrad distribution. Det första redaktionsmötet hålls nästa vecka. Det ska
utredas om nytt tryckeri bör ordnas.
13 § Ordförande
Umeå studentkår har skickat en remiss om utredande av prefektstyret. Ordförande Joel
Holmgren har också pratat med Umeå studentkår om hopslagning av statsvetenskapliga
institutionen och juridiska institutionen, de tycker att en utredning är viktigt och tror inte att
universitets styrelsen kommer att besluta om något som är dåligt för institutionerna. De vill
gärna ha en av våra platser i utredningsgruppen. Kassör Marie Larsson kontaktar Oskar
Söderberg om detta.
SAMSEK har haft årsmöte och till ny kassör valdes Tina Risberg juristprogrammet, ny vice
ordförande kommer från Nordpol. Joel hade som medlem lagt förslag till stadgeändring och
dessa gick igenom. Nytt SAMSEK möte hålls 2010-02-04 kl. 15.00.
14 § Utbildning
Klagomål på T5 tentan har kommit in. Vi bör även gå ut i klasserna med att det nu går att
begära partsinsyn i tentorna.
15 § Övriga frågor
Klubbmästare Pontus Lindgren informerar att han kontaktat terminsansvariga och bett dem
flytta lektioner som hålls avresedagen för skidresan. Ansvarig för T6 är okej med att ändra
dag och ansvariga för T4 och T2 ser över om det går.
Vid protokollet
Marie Larsson
Kassör

