Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 2 mars 2010
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson.
§ 2 Närvaro
Alla förutom Alexander Häggkvist, Michael Pettersson och Salomon Grape Nutti.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Emilia Liedbeck och Anton Strandberg.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Kassör
Ej närvarande.
§ 7 Informationsansvarig
Frågor lyfts om Guldstadens kvinnosjuor och om deras information ska gå ut med genom
infomejlet. Mötet beslutar att info går ut i infomejlet.
§ 8 Webmaster/Marknad
Jobbet kring SJM går vidare. Marknadsansvarig Andreas Nordström efterfrågar lösningar
kring den ekonomiska biten. Fråga från Juristens dag ansvarig om det fins JF termosar att
skicka till nyckelpersoner kring Juristens dag. Mötet beslutar att skänka termosar. Mattias
Derlén affischen är klar och går till tryck idag. Affisch till snöbollskriget på gång.

§ 9 Vice ordförande
Mötet beslutas att fika köps in till föreläsning med Mattias Derlén. Sven-Erik Algren
föreläsning bokad till 5 maj. Vice Emilia Liedbeck jobbar vidare på föreläsning med Pelle
Svensson.
10 § Sport
Vasasamarbetet diskuteras. Ett förslag är att kombinera det med en fotbollsturnering eller
likande JF arrangemang. Sportmästare Anton Strandberg och klubbmästare Michael
Pettersson får fria händer att organisera. Snöbollskriget efterfrågar om det finns utrymme för
att köpa in snöbollskramare ca 130 kr styck. Mötet beslutar att köpa in två stycken
snökramare. HHUS – turneringen är premiärbokad till REX 17 april.
11 § Klubb
Samma som sport.
12 § De Facto
Korrekturmöte för De Facto på torsdag.
13 § Ordförande
Synpunkterna på sammanslagningen av samhällsvetenskapliga institutionen och juridiska
institutionen har nu sammanfattats av ordförande Marie Larsson och utbildningsansvarig
Salomon Grape Nutti och kommer, tillsammans med namninsamling, att skickas till ansvarig
utredare. Anna Deibrant och Anna Ahlenius föreslås att vara ansvarig för 2011 års JD. Mötet
tar beslut nästa vecka.
14 § Utbildning
Vid SAMSEK mötet diskuterades sammanslagningar. Både samhällsvetenskapliga- och
juridiskainstitutionen, ställer sig negativa. Oklart läge kring lösningen med medlemmarna i
JF. Sektionsbidrag utgår enbart till de medlemmar som är medlemmar i Umeå studentkår. Till
hösten går studentkåren genom alla sektioners stadgan och ser till att de stämmer överränns
med kårens stadgar. Marknadsansvarig Andreas Nordström jobbar vidare på att hitta en
revisor till JF:s organisation.
15 § Övriga frågor
Förslag om att starta en genus/diskrimineringsgrupp i samarbete med JF. Mötet beslutar att
hålla en testrunda med föreläsningar kring genus och diskriminering.
Mötet avslutas
Vid protokollet,
Robin Andersson,
Informationsansvarige och sekreterare

