
 

 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 28 november 2017 
 

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Adrian Kroon. 

 

§ 2 Närvaro 

Ordförande Adrian Kroon, vice ordförande Nils Englund, informationsansvarig Joel Olsson, 

marknadsansvarig Sven Karlsson, utbildningsansvarig Emma Nilsson, sportmästare Samuel 

Alm, klubbmästare Gustav Lindgren, ordförande för JR Jennifer Piironen. 

 

Ekonomiansvarig Albin Davidsson och chefredaktör för De facto Anna Paulin-Rosell anslöt 

vid § 6 på dagordningen, efter mötet inletts. 

 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare valdes Nils Englund och Adrian Kroon. 

 

§ 4 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 

Protokoll från 2017-11-21 godkändes. 

 

§ 6 JD 

Representanter för JD berättade om den föreläsning med efterföljande EPP som hölls 

fredagen den 22 november. 

Representanterna för JD föreslog att det tal som en T9a traditionsenligt brukar hålla på JD-

banketten skulle strykas. Detta på grund av tidsbrist. Det argumenterades för att T9ornas tal 

tillkommit under en tid då JF inte ordnade examensbankett. I takt med att examensbanketten 

växt i storlek har behovet av ett avgångstal från en T9a under JD-banketten minskat. T9ans tal 

på JD-banketten känns därför mer malplacerat än tidigare. 



Representanterna för JD informerade om att T6 har schemalagd undervisning under JD, vilket 

de beklagade. Representanterna för JD har pratat med kursansvarig för T6 men inte lyckats 

flytta om i schemat, de tänker dock fortsätta försöka få till ändringar i schemat. 

Representanterna för JD återkopplade till diskussionen kring #Medvilkenrätt som 

diskuterades på föregående styrelsemöte. De har ännu inte skrivit ihop någon text att bifoga 

med inbjudningar men de planerar fortfarande att göra detta. 

 

§ 7 Ordförande 

Ordförande lyfte frågan om den budget för representation som övertrasserats under året. 

Frågan var om varje kostnad skulle behöva godkännas av styrelsen framöver. Styrelsen 

beslutade att höja budgeten med 2000 kr för att undvika detta. 

Ordförande berättade om föregående helgs resa till Stockholm. På ordförandemötet lyfte JF 

Umeå frågan om huruvida de olika Juridiska föreningarna i Sverige ska samla pengar till 

Musikhjälpen som ska hållas i Umeå under december månad. Ordförande frågade styrelsen 

om huruvida JF Umeå ska ha en egen insamling eller om alla föreningar i Sverige ska starta 

en gemensam insamling. Styrelsen ansåg att en insamling för bara JF Umeå var att föredra. 

Ordförande tog på sig att starta upp insamlingen. 

Ordförande lyfte frågan om möjlighet att skicka anonyma klagomål till JF angående 

utbildningen eller liknande. Styrelsen ansåg idén var god och att sådana klagomål skulle 

kunna framföras via JF:s hemsida. Frågan bordlades till nästa vecka. 

 

§ 8 Vice Ordförande 

Vice ordförande meddelade att den tänkta föreläsaren meddelat återbud. Vice ordförande ska 

istället kontakta Kaiding för att se om de är intresserade av att hålla en eventuell 

gästföreläsning. Gästföreläsningen planeras äga rum i Hörsal A den 14 december. 

 

§ 10 Ekonomiansvarig 

Ekonomiansvarig meddelade att JF:s revisor meddelat återbud för årsmötet. 

 

§ 11 Marknadsansvarig 

Marknadsansvarig begärde ett beslut på 99,90 kr för en minitelekabel som kopplas mellan 

högtalare och exempelvis en telefon. Styrelsen godkänner detta. 

 

§ 12 Utbildningsansvarig 

Utbildningsansvarig meddelade att 100 st. rättshandböcker sålts under första 

försäljningsveckan. 

Utbildningsansvarig lyfte frågan om åtkomst till Karnov genom UB. Styrelsen ansåg att 

problemen kvarstår och utbildningsansvarig ska fortsätta jobba med problemet. 

Utbildningsansvarig meddelade att det inkommit klagomål om problembaserat lärande (PBL) 

ifrån termin 1. Kursansvarig för T1 har hört av sig till utbildningsansvarig och bett om att 

några ur de senare terminerna ska informera i T1 om hur de arbetar i basgrupper. 

 

§ 13 Info 

Informationsansvarig föreslog för styrelsen att låsbara arkivskåp skulle köpas in till JF-

rummet. Dessa skulle ersätta de träbord som JF:s mikrovågsugnar stod på vid tiden för mötet. 

Styrelsen var positiva till idén och informationsansvarig ska därför återkomma med ett 

konkret förslag på skåp. 

 

§ 14 Studiesociala 

 



Sport 

Sportmästare berättade om de aktiviteter som planeras för tillfället. Det är dels paintball-

eventet den 29 november och dels innebandymatchen mot medicin under söndagen den 3 

december. Till paintballeventet har 17 personer anmält sig men intresset är desto större för 

innebandymatchen. 

 

Klubb 

Klubbmästare meddelade att ansökningar till positionen som kvällschef har inkommit. För 

närvarande planeras återspark av tillträdande klubbmästare samt Snow wars av sittande klubb- 

och sportmästare. 

 

§ 15 JR 

Ordförande för JR berättade om studiebesöket till Brottsoffermyndigheten under fredagen den 

1 december. För närvarande är alla platser fyllda. 

 

§ 16 De facto 

Chefredaktör för De facto begärde ett beslut på 16 671 kr för årets sista upplaga av De facto. 

Styrelsen godkände detta. 

Chefredaktör för De facto begärde ett beslut på 1320,70 kr för frallor under eventet ”frukost 

med De facto”, ett frukostevent som anordnades med syfte att locka folk att söka till De factos 

redaktion för 2018. Styrelsen godkände detta. 

 

 

§ 17 Övriga frågor 

Marknadsansvarig lyfte frågan om Femjur, en feministisk förening för jurister. 

Marknadsansvarig föreslog att JF ska främja uppstarten av Femjur Umeå. Styrelsen höll med 

om förslaget och ansåg att JF bör hjälpa till i den mån det inte strider mot JF:s stadgar 

angående politisk obundenhet. 

 

§ 18 Mötets avslutande  

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet, 

 

Joel Olsson, 

informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Nils Englund Justerat, Adrian Kroon 
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