Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 20 april 2010
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson.
§1a Val av sekreterare
Till sekreterare väljs Marie Larsson.
§ 2 Närvaro
Samtliga förutom Robin Andersson.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Emilia Liedbeck och Alexander Häggkvist.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Bordlägges då sekreterare Robin Andersson inte är närvarande
§ 6 Kassör
Linklaters och Lawline har ännu inte betalat platsen på Juristens dag. Kassör kontaktar
Lawline. Frågan om var pengar och deposition för Öl- provning tagit vägen väcks,
klubbmästare Michael Pettersson kollar upp detta. Kårstipendium på 3000 kr för sittning med
studenter från Vasa har kommit in.
§ 7 Informationsansvarig
Utgår då sekreterare inte närvara.
§ 8 Webmaster/Marknad
Web: Hemsidans menyer fungerar inte på iphone och ipod, inget jätte stort problem. Datorn är
såld för 2500 kr.

Marknad:Affischer till vårsittning är klara, temat är charter. Flygbiljetter till final i SJM är
bokade. Vi diskuterar problem med flyg och beslutar att JF kan lägga ut pengar för det fall att
det dröjer med återbetalning från flygbolag.
§ 9 Vice ordförande
Sven-Erik Alhem kommer 5 maj till Umeå för att hålla gästföreläsning. Vi hämtar honom från
flyget 09.10 och bjuder på lunch. Föreläsningen sker 13.15-15.00.
10 § Sport
Hyran på IKSU för Ekonomer vs jurister turneringen blir ca 880 kr för oss. Kommunen
fakturerar oss hela beloppet och vi fakturerar HHUS. Till fotbollsturnering den 8 maj, har
sportmästare Anton Strandberg bokat halvplan, campus arena, 14.30 – 17.30, kostnaden blir
200kr/timme. Fotboll under måndagen gick bra, fler tjejer än vanligt vilket är positivt.
11 § Klubb
Vasas sittningsbiljetter diskuteras och vi beslutar att skicka inbjudan med JF:s kontonummer
så att de på så sätt kan betala.
12 § De Facto
Layout arbete för nästa tidning påbörjas nu. Många har varit dålig på att hålla deadline.
13 § Ordförande
Remisser till kåren diskuteras, ordförande Marie Larsson skriver ihop och mejlar till
resterande styrelsemedlemmar för kommentarer. Två representanter till Samseks stormöte
behövs, ordförande Marie Larsson och kassör Alexander Häggkvist väljs. Vi beslutar att inte
skicka någon till mötet med domstolsverket som JURO håller i eftersom vi inte tror att det i
detta läge kommer att leda till något, vi mejlar istället synpunkter till JURO ordföranden. En
representant till en eventuell arbetsgrupp som ska arbete med sammanslagning av
institutionerna ska väljas. Vi väljer ordförande Marie Larsson i detta läge, men tänker att
ansvaret kan delas om det behövs längre fram. Enligt lokal förvaltningen på Umeå universitet
så kommer vi inte att behöva börja betala för hyra av JF-rummet.
14 § Utbildning
Ulf Israelsson har avgått som studierektor, vi kommer dock fortsatt att kunna ha möten med
honom. Ingen ny studierektor planeras innan besked om sammanslagning av institutioner.
Meddelande om en ledig praktikplats i den inre marknadsgruppen på UD har inkommit. Vi
beslutar att marknadsföra denna på anslagstavlor och i nyhetsbrev. Ett möte med
utbildningsutskottet har ägt rum, det beslutas att det ska finnas två representanter från varje
klass.
15 § Övriga frågor
Det är okej för författarna till uppsatshandboken att vi säljer dessa, de vill ha 10 kr per såld
bok. Detta tillsammans med försäljning av väskor och rättshandböcker annonseras i
nyhetsmejlet, JF-pins används då styrelsen representerar föreningen.

Vid protokollet,
Marie Larsson,
För detta möte tillsatt sekreterare

