Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 19 oktober 2010
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson.
§ 2 Närvaro
Samtliga.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Marie Larsson och Michael Pettersson.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.
§ 6 Juristens Dag (JD)
JD blir den tredje februari.
Inbjudningar kommer att skickas ut denna vecka.
Andra mötet imorgon med den nya JD-arbetsgruppen.
Vissa frågeställningar kring budgeten rättas till. Hela budgeten skickas till Marie Larsson och
Alexander Häggkvist
Frågan lyft om bankettbiljetterna ska betalas ut till hela JD-arbetsgruppen, alltså både de som
måste vara på banketten och de som bara vill vara där. Mötet beslutar efter omröstning att
bara betala biljetterna till de som måste vara på banketten.
Lista på kontaktpersoner hos myndigheter och företag efterfrågas.
Infomail om JD kommer att skickas ut idag.
§ 7 Kassör
Den felaktiga utbetalningen från Mannheimer Swartling justerad.
Alla inbetalningar för JD 2010 har nu inkommit.

Eftersom vi inte har en månadsbudgetering är det svårt att göra en korrekt budgetuppföljning,
men ett ungefärligt utdrag ur budgeten presenteras. I stort sätt ser budgeten för denna termin
bra ut hitintills.
§ 8 Informationsansvarig
Information om fotokatalogen och fotografering har efterfrågats. Ansvarig är vidtalad.
Information om vollybollturneringen och information om Åreresan skickas ut. Även
information om ansökan till JF-styrelsen skickas ut. Förfrågan om ny viceordförande till
SAMSEK skickas ut.
§ 9 Webmaster/Marknad
Web: Profilpaketen för JF är nu upplagda på hemsidan.
Loggan på JD-webben fixad.
Information om valberedningen utlagd på hemsidan.
Marknad: Diskussioner med profilera om layouten av väskan färdigställd. Väskan kommer att
vara färdigställd om ca två veckor. En väska skickas ut till varje sponsor.
Allt gick bra med stockholmsresan och de flesta deltagare verkar nöjda.
Kassör Alexander Häggkvist kontrollera att pengarna från vandrarhemmet verkligen kommer.
En enkät kommer att genomföras och skickas ut till deltagarna.
Josef Ricken har efter förfrågan tackat ja till att vara ansvarig för SJM. Mötet beslutar att
Josef Ricken blir ansvarig för SJM.
§ 10 Vice ordförande
Inget att rapportera.
§ 11 Sport och Klubb
Lokal bokad till förfesten efter vollybollturneringen. Hitintills tio lag anmälda. Vandringspris
kommer att inköpas.
Marknadsföring av Åreresan kommer att ske i klasserna de närmaste dagarna.
24 stycken på fotbollen senast.
Mötet beslutar att JF ansvarar för lokalen vid förfesten efter vollybollturneringen. Ytters
ansvarig kommer klubbmästare Michael Pettersson att vara som kommer att finnas på plats
under hela kvällen.
Kåren kommer att samarbete med JF vid årets snöbollskrigsturnering, vilket kommer att
underlätta arbete avsevärt.
§ 12 De Facto
Tidningen är planerad att komma ut imorgon 19 oktober.
T9 kommer att fotograferas för fotokatalogen, uppsamlingsfoto kommer att ske för alla som
inte har deltagit sedan tidigare.
Inför de Factos tioårsjubileum planeras tillbakablickar i tidningen samt festligheter kring
tidningens utgivning.
§ 13 Ordförande
Ordförande Marie Larsson och vice ordförande Emilia Liedbeck har varit på möte med
prefekterna. Mötets åsikt framfördes kring översiktsrapporten om hopslagningen av
institutionerna.
Vid ordförandemötet diskuterades varför vissa skolor får mecenatkortet utan att betala
någonting och varför det kostar på Umeå universitet.

Inbjudan till juridisk konferens om straffrätt i Stockholm den 4 november, kommer att skickas
ut.
Tentafika den 24 november klockan 15-16 med T1.
Angående florerande rykten på juristprogrammet vore det bra om kåren kom till oss i första
hand istället för att gå direkt till institutionen.
Ny viceordförande kommer att väljas till SAMSEK. SAMSEK är en underorganisation under
kåren som engagerar flertal programföreningar under sig, däribland JF.
§ 14 Utbildning
Mötet med utbildningsnämnden igår. Kommersiell marknadsrätt och kommersiell EU-rätt
kommer inte att slås ihop.
En arbetsgrupp för nätkursutvärderingen tillsatt.
17 utbyten förra året, i år beräknas 30 utbyten ske.
Umeå universitet utbildar fler än vad de får betalt för. Problemet kommer föreslås lösas
genom att minska antalet kurser med få deltagare.
Institutionens samarbete med Laos kommer att fortsätta i framtiden.
En utvärdering av juristprogrammet kommer att ske av högskoleverket, enkät kommer att
skickas ut i slutet av året.
§ 15 Övriga frågor

Vid protokollet,
Robin Andersson,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
Justerat, Marie Larsson
Ordförande

___________________________
Justerat, Michael Pettersson
Sportmästare

