Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 5 december 2017
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Adrian Kroon.
§ 2 Närvaro
Ordförande Adrian Kroon, informationsansvarig Joel Olsson, marknadsansvarig Sven
Karlsson, utbildningsansvarig Emma Nilsson, sportmästare Samuel Alm, klubbmästare Gustav
Lindgren, ordförande för JR Jennifer Piironen.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Albin Davidsson och Sven Karlsson.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2017-11-28 godkändes.
§ 6 Informationsansvarig
Informationsansvarig lyfte frågan om biljettpris till examensbanketten. Informationsansvarig
presenterade 4 olika alternativ för subventionering.
Alt 1. ”Potten delas lika bland eleverna”
Varje elev får lika mycket av subventioneringspotten. Med en subventioneringspott på 70 000
kr och uppskattningsvis 79 deltagande elever innebär det att varje elev har 886 kr för
subventionering av biljetter. Efter att elevens biljett subventionerats med 345 kr finns 545 kr
till att subventionera anhörigas biljetter. Dessa pengar delas då på det antal anhöriga eleven
väljer att ta med sig till banketten.
Alt 2. ”Alla biljetter subventioneras utan tak på gäster”
Subventionera varje biljett med 195 kr

JF skjuter till ca. 23 000 kr extra
Alt 3. ”Alla biljetter subventioneras med tak på gäster”
Likt alternativ 2 fast med ett tak på antal gäster.
Varje elev skulle då kunna ta med 3,5 gäster för att nuvarande budget skulle hålla.
Alt 4.
Alla examenselevers biljetter subventioneras till 0 kr. Övriga bankettdeltagare betalar fullpris
(745 kr) för mat ink. dryckespaket.
Några medlemmar deltog vid mötet för chansen att yttra sina åsikter i frågan.
En medlem påstod att lösning alt. 2 är förslaget som de flesta t9or vill ha. Denna medlem
Hävdade att det är viktigt att alla biljetter kostar lika mycket. 20 kr mer än förra året spelar
ingen roll enligt den medlemmens åsikt.
En annan medlem framförde åsikten att det är viktigt för T9or att man vet vad biljetten
kommer kosta. Hon menade också att det är viktigt att JF är tydliga med informationen om det
blir dyrare.
En tredje medlem menade att begränsningen i alt. 3 på 3,5 gäster per familj är för liten.
Ekonomiansvarig föreslog att subventioneringen av biljetter sänks så att varje biljett kostar
580 kr men att alla biljetter kostar lika mycket. Detta skulle innebära att varje biljett
subventioneras med 165 kr. Med uppskattningsvis 489 gäster innebär det en kostnad för JF på
80 685. Utifrån en snabb överslagsräkning kommer det innebära en ökning av budgeten på
9700 kr, men förmodligen mer beroende på antalet deltagare på banketten. Styrelsen beslutar
att alternativ 2 ska genomföras, men med ändringen att endast 165 kr per biljett ska
subventioneras.

§ 7 JD
Representanterna för JD frågade om ordförande hunnit prata med prefekten angående
schemaändringar i samband med JD. Ordförande hade pratat med prefekten och några
ändringar i schemat skulle troligtvis inte komma till.
§ 8 Ordförande
Ordförande meddelade att ett konto kopplat till studentombudet som delas av JF-sektionen
och SamSek bör avvecklas. Detta enligt uppgifter från Umeå Studentkår. Meddelandet från
studentkåren såg ut som följer: ”Jo, det finns ett bankkonto som är kopplat till studentombudet
för SamSek/JF, till vilket var och en av era sektioner tidigare år fört in verksamhetsmedel som
studentombudet har kunnat använda. Att samtliga sektioner vid SamFak tillfört pengar har
berott på att det förut endast fanns ett studentombud vid SamFak. Kontot fyller alltså inget
syfte numera, dels då vi numera har två studentombud vid SamFak, dels då kårkansliet täcker
de utgifter som verksamhetsmedlet förut användes till såsom inköp av dator, mobil, kostnad
för utskrifter osv. Kontot bör alltså avvecklas och för detta krävs beslut i var och en av era
styrelser. De kvarvarande medel som finns på kontot bör sedan fördelas procentuellt efter
antalet studenter var och en av er företräder, då det är den modell som tidigare använts för att
tillföra pengar till kontot. Jag undrar därför om ni, vid ert nästa styrelsemöte, kan fatta
följande beslut: Att avveckla konto hos Swedbank med organisationsnummer 012019-2042
och kontonummer 8420-2 104 145 682-1 så snart det är möjligt. Att kvarvarande medel från
kontot utbetalas i sin helhet till Umeå studentkår med organisationsnummer 894000-4305 och
kontonummer 8420-2,964 105 239-5 för att därefter utbetalas till HHUS, BetSek, SamSek

samt JF proportionellt efter aktuella siffror för antalet studenter respektive kårsektion
företräder.” Ordförande la fram förslag på att flytta pengar enligt förslaget från studentkåren.
Styrelsen tog beslut på detta.
§ 9 Vice Ordförande
§ 10 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig har sammanställt resultatet i nuläget till 83 000 kr. Han efterfrågade idéer
på hur dessa pengar skulle kunna komma medlemmar till nytta. Det föreslogs att nya pumpar
skulle köpas in till kaffetermosar. Även eventet tenta-pizza föreslogs. Klubbmästare tog på sig
uppgiften att kolla på pumpar till kaffetermosar.
§ 11 Marknadsansvarig
Marknadsansvarig tog upp frågan om hoodies till medlemmar. Varje hoodie kostar ca. 250 kr
och styrelsen har tidigare beslutat om att subventionera hoodies till medlemmar med 10 000
kr. I praktiken skulle varje hoodie som säljs till medlemmar kosta ungefär 100 kr. Förslaget
marknadsansvarig tog upp var att varje medlem som swishar över 100 kr till JF:s
Musikhjälpen-bössa får en varsin hoodie. Flera motargument lyftes, några menade att det i
praktiken blir en typ av försäljning av hoodies fast pengarna går till Musikhjälpen. Det skulle
likna en lösning där JF donerar pengar direkt till Musikhjälpen. Ett annat förslag var att lotta
ut hoodies till de medlemmar som swishat pengar till JF:s bössa på Musikhjälpen. Styrelsen
beslutade att inte godta marknadsansvarigs förslag och istället sälja varje hoodie till en
kostnad av 50 kr.
§ 12 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig meddelade att hon fått reda på att Juridiskt forum planeras att läggas ned
i januari. Beslutet är än så länge bara ett förhandsbeslut. De kurser som lärs ut av Juridiskt
forum kommer enligt förslaget läggas på andra institutioner. Mer än så verkar inte klart i
dagsläget. Utbildningsansvarig föreslog att JF ska skriva till prodekanen och ifrågasätta de
konsekvenser detta kan få för juriststudenter.
Utbildningsansvarig lyfte frågan om åtkomst till Karnov. Universitetsbiblioteket har sagt nej
på JF:s förfrågan om att utöka Karnov-prenumerationen till att omfatta djupa
lagkommentarer.
§ 13 Studiesociala
Sport
Sportmästare begärde ett beslut på 600 kr för fika på JF-umban på torsdag den 7 december
och innebandymatchen mot läkarprogrammet på måndag den 11 december. Styrelsen tog
beslut på detta.
Klubb

§ 14 JR

§ 15 De facto

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Joel Olsson,
informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Albin Davidsson

___________________________
Justerat, Sven Karlsson

