Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 14 september 2010
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson
§ 2 Närvaro
Samtliga
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Salomon Grape Nutti och Marie Larsson.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.
§ 5a JD
Inget att rapportera.
§ 6 Kassör
Nordea efterfrågar ordförandes underskrift p.g.a. den nya kontoändringen.
§ 7 Informationsansvarig
Inget att rapportera.
§ 8 Webmaster/Marknad
Web: Semesternotifikationen är borta från JRG:s hemsida. Protokollen läggs upp på hemsidan
från styrelsemöten.
Marknad: Stockholmsresan, ett första möte mellan Andreas och Louise har ägt rum. Fortsatt
bokande av besöken vid Stockholmsresan. Preliminärt datum är 13 – 17 oktober.
Biljettförsäljning 27-30 september med start med biljettförsäljning till T9 och därefter till

nyare klasser. Stockholmsresan är öppen enbart för medlemmar i JF, om det blir biljetter kvar
säljs de till studenter utan medlemskap.
Fortsatt kontakt med företaget Profilera angående tryck och ny väska.
§ 9 Vice ordförande
Föreläsningen med Christina Ramberg är klar och salen bokad till sal N 420.
§ 10 Sport
Datum för fösta utskottsmöte bestämt. Mötet blir nu på fredag 17 sep. Förfrågan från Anders
Liljeberg om överskottet från de 10 000 kr som budgeterats till finsittningen kan gå till DJ.
Mötet finner så. Vid årets snöbollskrigsturnering gick en lånad snöskyffel sönder. Mötet
beslutar att ersätta skyffeln. Torsdag 23 september blir det nytt möte med kårens studiesociala
nätverket.
§ 11 Klubb
Samma som sport.
§ 12 De Facto
Redaktionsmöte på torsdag. Jobbet med fotokatalogen under pågående, offert på väg.
§ 13 Ordförande
Vid SAMSEK:s mötet i Fredags informerades vi SAMSEK:s ordförande om vad vi tyckte om
sammanslagningen. Igår under mötet med prefekterna för statsvetenskapliga- och juridiska
institutionen presenterades en ny vision, en eventuell ny högskola för juridik, statsvetskap och
politik. Högskolan skall marknadsföras som unik för Umeå och en unik blandning av ämnen.
Viktigt enligt den nya visionen var även att separata budgetar vidhålls. Tanken är att vi i
praktiken kommer att jobba på ett liknande sätt som i dag men att samarbetat underlättades
och förbättrades mellan statsvetenskapliga- och juridiska enheterna.
JD – möte onsdag 22 sep s 202 för alla som vill engagera sig i Juristens Dag.
Engagemangsgåvan till folk som anstränger sig måste börja planeras för budgetens skull.
1000 kr i budgeten är styrelsefika, vi måste fundera ut vad vi ska göra med de budgeterade
pengarna. Utbildningsbevakaren för SAMEK är ny och vill gärna besöka oss under något av
mötena.
§ 14 Utbildning
Information till termin 5 på torsdag, sal 205. För utom T5 finns nu två personer från varje
klass till representanter för JF:s utbildningsråd. Mötet med utbildningsnämnden fredag 17 sep.
Prat om att flytta JURO – mötet från 1 okt. till 2 okt. det är dock fortfarande inte beslutat.
§ 15 Övriga frågor
Vi måste bli bättre på att lägga upp saker på hemsidans kalendarium, så att det blir attraktivt
för medlemmarna att kolla hemsidan. Antalet medlemmar i kåren är ungefär lika många i år
som tidigare vid samma tid. En förfrågan från Karnov om vi vill samarbeta med dem
angående marknadsföring har inkommit. Mötet ställer sig tvekande och frågan skjuts på
framtiden. En rapport från företagsbarometern har nu kommit in samtidigt med en förfrågan
om vi även nästa gång kan skicka företagsbarometern genom nyhetsbrevet.
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