
Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 8 februari 2011

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Eriksson.

§ 2 Närvaro
Samtliga. 

§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes utbildningsansvarig Åsa Palmaeus Edlund och kassör Lina Sundsten. 

§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och ändring genomfördes. § 6 JD togs bort tillsvidare. Dagordningen 
godkändes. 

§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll föredrogs och godkändes.

§ 6 Kassör
Möte med banken för att ta över Juridiska föreningens bankonton från den gamla styrelsen. 
Viss svårighet föreligger med det arbetet. Nytt möte med banken under eftermiddagen idag, 
den 8 februari. 

Gällande faktureringen för Juristens dag sammanställer huvudansvarig Anna Deibrant 
kostnaderna. Invito fakturerar Juridiska föreningen för avslutningsmiddagen.  
I samband med att dessa faktureringar behandlas kommer Juridiska föreningens 
samarbetspartners att faktureras gällande ingångna samarbetsavtal.  

§ 7 Informationsansvarig
Behöver stöd vid genomförande av student för en dag tisdagen den 15 februari. Fyra stycken 
elever har ansökt om att besöka programmet då. Vice ordförande Emma Svedberg och 
webmaster Peter Hultgren tar hand om besöket. 

Ny toner har anlänt och installerats. Skrivaren fungerar igen. 



§ 8 Webmaster
Webmaster Peter Hultgren önskar att samtliga i styrelsen ska skicka in sin presentation till 
Juridiska föreningens hemsida. 

§9 Marknad
Marknadsansvarig Kevin McCabe har haft möte med Alexander Zögi vid Umeå studentkår 
angående Snow-wars. Alexander har pratat med Husservice om att placera spelplanerna vid 
dammen. Detta skulle gå bra om de inte placerades vid utloppen. Marknadsansvarig arbetar 
med att söka sponsorer. I dagarna ska ett informationsmail mailas ut till samtliga ordföranden 
vid studentkårer tillhörande Umeå universitet om deltagande i Snow-wars. 

Offerter för den väska Juridiska föreningen delar ut till medlemmar under termin 1 har begärts 
in. Marknadsansvarig undrar hur mycket som är budgeterat för väskan. Kassör Lina Sundsten 
ska kontrollera detta och återkomma med besked. 

§ 10 Vice ordförande
Både avslutningsceremonin och avslutningsmiddagen har genomförts utan problem. Juridiska 
föreningen har fått beröm av avgångseleverna för arrangemangen.

En planerad gästföreläsning i början av mars. Rickard Ekstand från Domstolsverket ska 
föreläsa om hur notarieantagningen samt notarietjänstgöringen går till. Detta för att minska 
oron och stressen som kan förekomma bland studenterna rörande detta. Datum ej fastställt. 

§ 11 Studiesociala
Möte med HHUS klubbmästare och sportmästare i morgon den 9 februari angående tävlingen 
Jurister vs Ekonomer. 

§ 12 De Facto
Marknadsansvarig Kevin McCabe har begärt in offerter gällande tryckningen av De Facto för 
kommande verksamhetsår. Två alternativ är särskilt intressanta. Print och media, där 24 sidor 
kommer att kosta 13 921 kronor för 4 nummer. Då måste manus lämnas in 2 till 3 dagar innan 
tidningen skall komma ut. Det andra alternativet är Helhet reklam. 28 sidor kommer att kosta 
10 050 kr och 24 sidor går på 9 198 kronor.  Då måste manus lämnas in till tryckeriet senast 
en vecka innan den ska komma ut. Kassör Lina Sundsten kommer att kontrollera siffrorna mot 
budgeten och återkomma till marknadsansvarig. 

§ 13 Ordförande
Har deltagit på ordförandemöte för samtliga juridiska föreningar i Sverige. Mötet har bland 
annat behandlat Umeå Universitets Juridiska institutions eventuella sammanslagning med 
annan institution. Göteborgs universitet är JO anmälda rörande termin 2 då studenterna anser 
att terminen är för betungande. Diskussioner rörande forumets framtida användning pågick 
också. Alla deltagande är dock överens om att forumet behövs för kontakten mellan 
studieorterna. 

Har även deltagit på JURO-möte. Förslag framlades att försöka påverka regeringen att utreda 
ansökningsförfarandet för tingsnotarietjänst. Detta för att minska pressen på studenterna. 



Samsek möte i morgon. De har anhållit om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår, något 
Juridiska föreningen inte kan ge då Samsek inte betalt arbetsgivaravgifter i enlighet med 
svensk lag. Kassör Lina Sundsten deltar också. 

Beslutsmöte med Juridiska instutitionen på torsdag den 11 februari. Ordförande Fanny 
Eriksson kan inte delta, vice ordförande Emma Svedberg deltar.  

§ 14 Utbildning
Har deltagit på JURO möte. Samtliga deltagande programorter kom överens om att mäta 
antalet lärarledda timmar per vecka som ges på juristprogrammet, för att sedan jämföra 
mellan studieorterna.  

Juridiska föreningen vid Örebro universitet har JO anmält Örebro Universitet för att 
studenterna inte får dra tillbaka sina tentor på samma sätt som studenter vid Umeå universitet 
får. Detta kan medföra att våra betyg kan tappa i värde. Inväntar JO svaret innan vidare 
åtgärder. 

Möte med prefekten i morgon onsdag den 9 februari. 

§ 15 Övriga frågor
Presentation av Juridiska föreningens styrelse i klasserna ska ske. Målbild är att det ska vara 
genomfört till vecka 7. Termin 4 besöks på torsdagen den 10 februari. Termin 2 och termin 6 
besöks på fredagen den 11 februari. 

Vi bör så snart som möjligt fotografera Juridiska föreningens styrelse till hemsidan. Inget 
datum fastställt i dagsläget. 

Storstädning av Juridiska föreningens rum. Ordförande Fanny Eriksson, Vice ordförande 
Emma Svedberg och informationsansvarig Ellinore Wallström utsågs, genom lottning, att 
utföra arbetet onsdagen den 16 februari. 

Vid protokollet,
Ellinore Wallström,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________ ___________________________
Justerat, Lina Sundsten Justerat, Åsa Palmaeus Edlund 
Kassör Utbildningsansvarig


