Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 9 mars 2010
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson.
§ 2 Närvaro
Samtliga.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Michel Pettersson och Alexander Häggkvist.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.
§ 5a Snöbollsturnering
Snöbollsturneringen kommer att bli ett samarbete med Corona och klubb Henry.
Snöbollsgruppen efterfrågar ytterligare två st snöbollskramare för att få bra ruljans på
aktiviteten. Sammanlagt fyra st beräknas behövas för aktiviteten. Beslutet lämnas över till
sportmästare Anton Strandberg.
§ 6 Kassör
Det mest kring JD är klart. Det finns fortfarande inget resultat att presentera.
§ 7 Informationsansvarig
Vi diskuterar frågan om anklagelsen att JF annonserat på fel kårtavlor. Informationsansvarig
Robin Andersson utreder detta vidare.
§ 8 Webmaster/Marknad
Ny dator på plats. Webbmaster Andreas Nordström beskriver organisationen på den nya
datorn. Mötet beslutar att sälja den gamla datorn. SJM går av stapeln på fredag. Presenter

fixas till domarna. Allt går enligt planerna. Fortfarande lite svårt att hitta en revisor. Ny
skrivare till JF rummet borde finnas på plats inom några dagar.
§ 9 Vice ordförande
Allt klart inför föreläsningen med Mattias Derlén och Johan Lindholm. Pelle Svensson
ombokas till hösten.
10 § Sport
Turneringen med HHUS blir av 17 april. Platsen blir IKSU, Helsingforshallen. Fortfarande är
REX förbokad till festen efteråt. Skidträningen på torsdag klockan 19.00.
11 § Klubb
Innan påsk planeras en ölprovningskväll. I övrigt samma som sport.
12 § De Facto
Inget att raportera.
13 § Ordförande
Anna Deibrant och Anna Ahlénius utfrågas att vara ansvarig för JD 2011. Till nästa års JD
efterfrågas en striktare linje och mer kontakt med styrelsen.
14 § Utbildning
JURO i Örebro får klara sig utan representanter från JF – Umeå p.g.a. omöjligheter i schemat.
En utskottsgrupp till utbildning efterfrågas. Utbildningsansvarig Salomon Grape Nutti utreder
frågan om institutionens inställning kring studenter som vill byta till Umeå universitet från
andra orter.
15 § Övriga frågor
JF kommer att gå ut till T4:as föreläsningar på måndag och T6:s föreläsningar på tisdag för att
presentera sig.
Vid protokollet,
Robin Andersson,
Informationsansvarige och sekreterare

