Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 11 maj 2010
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson.
§ 2 Närvaro
Samtliga.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Emilia Liedbeck och Marie Larsson.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Kassör
Inget att rapportera.
§ 7 Informationsansvarig
JF har fått en förfrågan om gamla dokument ”vad gör vi om tio år” finns i JF:s ägo, dessa
hittades igen och kontakt med de gamla eleverna, avgångsår 2000, sköts av ordförande Marie
Larsson.
§ 8 Webmaster/Marknad
Web: Kalendariet klart.
Marknad: Efterarbeta med SJM forsätter. EPP-affischer upptryckta.
§ 9 Vice ordförande
Inget att rapportera.

10 § Sport
Dålig uppslutning till fotboll och innebandy. Fotbollsturneringen och sittningen blev mycket
lyckad. Fem lag är anmälda till Brännbollen, nollningsansvarig Anders Liljeberg är meddelad.
Till tentafesten måste juristerna själv ansvara för vilka som släpps in, eftersom det inte är en
ordinarie öppen dag för Corona. Mötet beslutar att lägga 2000 kr på roliga aktiviteter i
samband med festen.
11 § Klubb
Se sport.
12 § De Facto
Imorgon 2010-05-12 kommer tidningen ut.
13 § Ordförande
Beslut om sammanslagningen av juridiska- och samhällsvetenskapligainstitutionen kommer
att ske i september. JF:s ställningstagande fortsätter vara att vi inte vill ha någon
sammanslagningen, men om sammanslagningen ändå blir av ska våra åsikter värderas. Mötet
beslutar att hålla ett extra mötet till hösten tillsammans med Nils Gudmunsson tillträdande
ordförande i SAMSEK, samt tillsammans med viceordförande i SAMSEK.
En informationsbroschyr om JF behövs till nästa års nollor. Den borde bli lite roligare än förra
året. Marknadsföringsprylar till nästa år skulle behövas, marknadsföringen kan förslagsvis ske
vid brännbollssyran. Mötet beslutar att alla styrelsemedlemmar kolla efter bra
marknadsföringsprylar. Allmänna diskussioner kring hur vi på bästa sätt kan profilera och
göra reklam för JF under nollningen. Mötet med Vasa studenterna med presentationen kring
PBL gick väldigt bra och en positiv anda genomsyrade mötet.
14 § Utbildning
Vid senaste SAMSEK mötet diskuterades möjligheten att kommunikation mellan JF och
studenterna sker genom Cambro eller likvärdigt system. Kåren kommer att gå igenom
föreningens stadgar. Förslag att SAMSEK kommer att kontrollera föreningens utnyttjande av
SAMSEK bidraget. Angående tentorna så föreslås att de i fortsättningen att delas ut upp och
ner och tiden när tentan börjar kommer att antecknas på tavlan. Studenter som börjat på
programmet 2006 kommer att kunna välja mellan juristexamen och jur. kand.
Vid klagomål på lärare går vi i först hand till Ulf Israelsson.
15 § Övriga frågor
Mötet beslutar att fakturerar juridiska institution med 10 000 kr för nollningsbidrag. Pengarna
kan antingen lämnas ut från JF genom uppvisande av kvitto eller lämnas ut i förhand vid
större inköp.
Vid protokollet,
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