Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 30 november 2010
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson.
§ 2 Närvaro
Samtliga förutom Anton Strandberg och Alexander Häggkvist
§ 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 Juristens Dag (JD)
Inget att rapportera.
§ 7 Kassör
Inget att rapportera.
§ 8 Informationsansvarig
Termosar beställda.
Till nyhetsbrevet:
De Facto eventet på tisdag.
Quiz nästa fredag.
§ 9 Webmaster/Marknad
Web:
JD webbsidan uppdaterad.

Marknad:
Samarbetsavtalen påbörjade. Dålig framgång hitintills då flertalet önskvärda
samarbetspartners varit upptagna vid kontakt.
Utkast på nytt samarbetsavtal. Förslaget på nytt avtal lyder: Företagets loggotyp på den väska
som JF ger som gåva till de studenter som börjar studera på juristprogrammet vid Umeå
universitet under höstterminen 2011.
Hannes Snellman har visat intresse att bli ny samarbetspartner, förhandlingen är nu under
pågående. Vi beslutar att samarbetsavtalet med väskan kostar 38 000 kr och utan väskan 30
000kr.
§ 10 Vice ordförande
48 intresseanmälningar om avslutningsmiddag T9. Med anhöriga behövs 215 platser. Invito är
bokad och har plats för 170 sittande. Betalning sker genom inbetalning till JF:s konto
avseende maten. Dryck köps själv på plats.
Mötet beslutar att vardera avgångsstudentstudent får anmäla högst 2 anhöriga.
Sista anmälningsdag den 12 januari. Efter sista anmälan fylls de sista platserna på genom
”först till kvarn principen”.
Inbjudan går inom kort ut till alla i T9
§ 11 Sport och Klubb
De facto eventet blir på Corona. Mötet beslutar att budgetera 2000 kronor ytterligare för
eventet.
Tentafesten blir på Corona 13 januari.
§ 12 De Facto
Fotokatalogen kommer att tryckas av print- och media inom kort, katalogen borde vara klar
innan nästa tisdag.
De Facto planerad att utkomma innan tisdag
§ 13 Ordförande
JURO-möte, helgen v.47
På ordförandemötet diskuterades det nordiska samarbetet som för tillfället Uppsala och
Stockholm deltar i. Förslag har nu presenterats av Stockholm om ett nytt koncept som i stort
sätt går ut på ett nordiskt samarbete med en mer seriös inriktning än det nuvarande
samarbetet. Det nuvarande samarbetet har kritiserats för att det fokuserar mer på fest än
studiebesök och inte är seriöst. I dagsläget genomförs samarbetet ungefär en gång i månaden.
Ett nytt koncept skulle fokusera mer på studiebesök och företagskontakt och mindre på
festande.
Diskussioner på dagens styrelsemötet
Under styrelsemötet diskuteras om det finns något intresse för JF Umeå att dels vara med och
anordna nordiskt samarbete och dels om det finns något intresse för studenterna att åka på
event runt om i Norden. Mötet konstaterar att det förmodligen är svårt att väcka stort intresse
bland de egna medlemmarna, men att vi måste undersöka intresset hos Umeås studenter innan
vi tar ställning till samarbetet
Inget nytt angående Örebros JO-anmälan
Kåren efterfrågar åsikter angående den ny Cambroplattformen.

§ 14 Utbildning
JURO-möte i helgen.
Under året har arbetats med hur stressnivån kan minskas bland eleverna. Genom årets möten
har bestämts att det enklaste sättet att minska stressen förmodligen är att informera om vad
tingsmeritering egentligen innebär. Rickard Ekstrand på domstolsverket kan nu bokas för
gästföreläsning om tingsmeriteringen.
Efter mötet beslutades att varje ort skulle göra en problemformulering, med förslag om vad
som skulle kunna göras för att förbättra stressituationen.
Inget nytt angående Örebros JO-anmälan.
Ny ordförande till JURO vald. Diana, före detta utbildningsansvarig i Göteborg.
Diskussioner angående om JURO borde ha ett eget konto istället för att som i dagsläget
budgetera föreningarna.
Examensuppsatserna kommer enligt Göteborgs studierektor att bli tidsbegränsade till 6
månader för möjlighet att uppnå högst betyg. När ändringen i så fall skulle gå igenom eller
om är i nuläget oklart.
Stadgeändring, JURO ska nu vara beslutsför även om en ort inte kan vara med på grund av
tredskande.
Möte med utbildningsnämnden i morgon onsdag den 1 december.
§ 15 Övriga frågor
HUS-service kommer att skicka en faktura till JF efter nedskräpning i Lindelhallen tillförlig
försäljningen av biljetter till julsittningen. Mötet beslutar att JF inte ska betala fakturan och
meddelar att vi inte är ansvarig för julsittningen. Hänvisning sker istället till
julsittningsgruppen.
Borde vi ha några regler för överlämningen av ny styrelse? I dagsläget finns inga regler för
hur överlämningen ska ske. Allmänna diskussioner under mötet kring överlämningens
funktion.
Vid protokollet,
Robin Andersson,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________
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Vice Ordförande

