Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 13 april 2010
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson.
§ 2 Närvaro
All närvarande.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Marie Larsson och Salomon Grape Nutti.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Kassör
Inget att rapportera.
§ 7 Informationsansvarig
Inget att rapportera.
§ 8 Webmaster/Marknad
Innan påsk uppdaterades JRG:s hemsida. Riksfinalen i SJM endast 10 dagar bort. På torsdag
hålls möte för att diskutera de sista detaljerna kring SJM. HHUS konsultgrupp är positiv till
ett samarbete angående revision, Marknadsansvarig Andreas Nordström jobbar vidare på att
rekryteringen. Försäljningen av JF datorn är på gång, utannonseringen har påbörjats.
§ 9 Vice ordförande
Sven-Erik Alhem kommer till Umeå den 5 maj för att hålla gästföreläsning. Christin Ramberg
kommer hit preliminärt den 5 oktober för att hålla gästföreläsning. Mötet beslutar att betala
Rambergs flygresa om inte institutionen gör detta.

10 § Sport
Bra uppslutning till Ekonomer vs Jurister. Preliminärt schema inför dagen är klart. Angående
Vasas samarbetet är det fortfarande inte klart kring kostnader och lokal, preliminär lokal är
IKSU. Den 24 maj är det trav i Umeå, Sportmästare Anton Strandberg föreslår ett socialt
arrangemang kring dagen. Mötet ställer sig positivt efter en del diskussioner kring vad som
ska ingå i JF: s sportarrangemang.
11 § Klubb
E-pubben är dubbelbokad inför vårsittningen. Preliminärt blir Coronas skybar ny lokal.
Samarbetet med E-pubben fungerar inte så bra, efter många dubbelbokningar och
samarbetsproblem planerar Klubbmästare Michael Pettersson ett möte med E-pubbens
organisationen.
12 § De Facto
Deadline till tidningen är söndag den 18 april. En skrivguide finns nu upplagd på JF:s
hemsida för att effektivisera arbetet.
13 § Ordförande
Förfrågningar till Samsek:s valberedning är under pågående. Under det senaste JURO mötet i
Örebro framlades att det vore bra om det finns möjlighet till en intervju i samband med
intagningen till tingsmeritering och att inte enbart resultatet ska vara det viktigaste. Vasa är
intresserad av en introduktion till PBL systemtet under utbytet. Örebro har nu gjort en JO
anmälan efter att en elev nekats partsinsyn. Ordförande Marie Larsson förslår en grupp med
syftet att utreda vad som händer när kårobligatoriet försvinner. Mötet beslutar att Ordförande
Marie Larsson, Marknadsansvarig Andreas Nordström, Ansvarig utgivare för De FactoPetter
Maheera, Kassör Alexander Häggkvist samt Klubbästare Michael Pettersson bildar gruppen.
Samsekmöte i eftermiddag. Sportmästare Anton Strandberg nominerad till kårens
studiesociala utskott. Mötet ställer sig positiva till förslaget att tentorna delas ut en kvart innan
tentan börjar.
14 § Utbildning
Samsekmötet i går, projektorer på gång att installeras i fler klassrum. Utbildningsbevakaren
meddelar att det finns regler kring studenters rätt till tentasal. Val till kåren är på gång och vi
uppmanas att rösta. Mer pengar för att möjliggöra en till studiebevakare eftersöks. En
sammanfattning av kursutvärderingarna kommer att presenteras på juridiska institutionens
hemsida. Utbildningsutskottsmötet på fredag, utskottet kommer att presenteras genom
nyhetsbrev. Till hösten ska ramar vara utarbetade kring utskottets arbete.
15 § Övriga frågor

Vid protokollet,
Robin Andersson,
Informationsansvarige och sekreterare

