Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 21 september 2010
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson.
§ 2 Närvaro
Samtliga förutom Alexander Häggkvist.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Petter Maahera och Emilia Lidebeck.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Juristens Dag
Representanter ej närvarande.
§ 7 Sport
Möte med ordförande på HHUS och diskussioner om utvärdering av turneringen jurister vs
ekonomer.
Även diskussioner om skiweekend och samarbete mellan HHUS och JF diskuteras.
Mail från JF – Stockholm, med inbjudan till innebandyturnering för juristföreningar och
yrkesverksamma jurister. Turneringen är preliminärt bestämd till februari. Mötet ställer sig
positiv.
Beachvollyboll turnering planeras inom kort. Pontus Bodin och Georg Stenström tar hand om
bokningen mot IKSU. Kevin McCabe bokar en lokal för fest samma kväll.
Kårens studiesociala möte på torsdag den 23 september.
Årets snöbollskrigsturnering kommer att involvera även andra föreningar. Inbjudningar
kommer att gå ut genom kåren till andra studentföreningar.
En ny juristpubb är på gång någon gång under oktober månad.

§ 8 Kassör
Kassör ej närvarande.
Mötet beslutar att betala 6000 kr till drinkar på finsittningen som marknadsföring för JF.
§ 9 Informationsansvarig
Inget att rapportera.
§ 10 Webmaster/Marknad
Web: Inget.
Marknad: JF – väskan fortfarande på gång.
Focus just nu är Stockholmsresan. Affischen är klar. Info finns snart uppe på hemsidan.
Information till klasserna sker under morgondagen. Biljettförsäljningen börjar den 27
september med förtur till de äldre terminerna. Försäljning sker 27-30 september. Pris i år är
preliminärt 700 kr såvida institutionen är beredd att sponsra resan till viss del. Nästan alla
företag och myndigheter är klara. Marknadsansvarig Andreas Nordström undersöker i
eftermiddag möjligheten att få bidrag från institutionen. Innan affischer, marknadsföring och
biljettförsäljning startar måste priset för biljetterna bestämmas. Mötet beslutar att öka
budgeten för stockholmsresan till 19 800 kr istället för 17 000 kr.
§ 11 Vice ordförande
Inget att rapportera.
§ 12 Klubb
Samma som sport.
§ 13 De Facto
Redaktionsmöte förra torsdagen, bra uppslutning.
Tidningen kommer ut 20 oktober.
§ 14
Ordförande
Mötet beslutar att inte tacka ja till Karnovs erbjudande.
Valberedningen måste snart börja sättas ihop och marknadsföring mot nya alternativa
styrelsemedlemmar måste snart dra igång
§ 15 Utbildning
Möte med utbildningsnämnden förra fredagen. En arbetsgrupp tillsatt, med uppgift att gå
igenom kursutvärderingar. Studentrepresentanter kommer att finnas med i gruppen.
Förändringar i kursutbudet diskuterades, en del kurser kommer att strykas andra kommer till,
bl.a. straffprocess (grundkurs) med start ht – 11, ekonomisk familjerättskurs (avancerad nivå)
och eventuellt kommersiell EU – rätt, som då ersätter kommersiell marknadsföring och EU –
rätt. Skatte 2:an görs eventuellt om till nätkurs, halvfart. World Trade Law (grundläggande
nivå) ny kurs till hösten. Kursen i kommersiell marknadsrätt kommer eventuellt att ändra
karaktär p.g.a. lärarbyte om den inte som nämnt ovan slås ihop med EU – rätt.
En ny utredningsgrupp tillsatt för att undersöka behovet av fler och bättre nätkurser, främst
med fokus på tidigare studenters erfarenhet.
§ 16 Övriga frågor

Vid protokollet,
Robin Andersson,
Informationsansvarige och sekreterare
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Utgivare De Facto

