
Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 15 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 Fanny Eriksson.  

§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes. 

§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.

§ 6 Kassör
Huvudansvarig för Juristens dag Anna Deibrant har lämnat in sammanställningen av vad som 
ska faktureras efter Juristens dag.

Mötet med banken förra veckan gick bra. Nu ska nya styrelsen ha tillgång till Juridiska 
föreningens konton. Kassör Lina Sundsten kommer att dubbelkolla så att allt fungerar som det 
ska. 

§ 7 Informationsansvarig
Har fått information från Skatteverket angående de sommarjobb de erbjuder juriststudenter. 
Mötet beslutar att annonsen ska sättas upp på Juridiska föreningens anslagstavlor. 

§ 8 Webmaster
Det förekommer en del spam till mejladresserna knutna till Juridiska föreningens konton. Går 
inte att undvika om man inte redigerar adresserna som ligger uppe på hemsidan. Det vill säga, 
tar bort snabel a – tecknet och ersätter med bara bokstäver. 



§ 9 Marknad
Har haft möte med Alexander Zögi på Umeå studentkår. Ett domännamn för hemsidan till 
Snow-wars har köpts. Det är i dagsläget oklart vilket webbhotell som ska användas. 
Marknadsansvarig Kevin McCabe ska kontrollera detta med Alexander. Kevin har också letat 
sponsorer till eventet och eventuellt är Redbull intresserade. Kontakt ska tas av ansvarig 
Johan Gran med Klubb Henry angående spelning under tiden. Om de tackar ja, lånar E-puben 
ut sin musikutrustning. E-puben kommer även att erbjuda mat till försäljning. Umeå 
studentkår kommer att tillhandahålla en snöslunga för att skotta spelplanerna. Detta måste 
göras en vecka innan, för att garantera isens hållbarhet. Dessutom måste utsläppen till 
dammen att spärras av då isen kan vara tunnare där. De lag som anmäler sig via hemsidan 
kommer att få deltaga i en obligatorisk den 9 mars, två dagar innan eventet går av stapeln, den 
11 mars. Där kommer tävlingsregler och information att delges deltagarna. 

Marknadansvarig väntar fortfarande på att få in offerter gällande de väskor som Juridiska 
föreningen delar ut till studenter på termin 1. Provexemplar av väskorna kommer sedan att 
beställas från de företag föreningen är intresserade av för att garantera en tillräckligt bra 
kvalitet. 

Angående Svenska juridiska mästerskapen så kommer en reklamkampanj att förberedas  för 
att när det börjar närma sig sista datum för anmälan, 22 feb, släppas. 

§ 10 Vice ordförande
Bokat Rickard Ekstrand från Domstolsverket till den 16 mars. Föreläsningen kommer att äga 
rum i Hsal D mellan 15-17. Gästföreläsaren kommer att få en liten present som tack, 
chokladask eller liknande. Eventeullt kommer Juridiska föreningen att bjuda på kaffe och 
bulle/smörgås. Vice ordförande Emma Svedberg kommer att kontrollera priser gällande detta 
för ett beslut under ett senare styrelsemöte. Marknadsansvarig Kevin McCabe kommer att 
bistå med hjälp rörande marknadsföringen av föreläsningen. I övrigt kommer den att 
marknadsföras genom presentation i juristprogrammets klasser. 

Har deltagit under beslutsmöte med Juridiska institutionen. Där diskuterades budgeten för 
institutionen. Utbildningen av lärarna. En profilering mot forskning. 
Vice ordförande Emma Svedberg förde fram till institutionen att Juristens dag ger mycket i 
utbyte för oss studenter. Detta medförde att institutionen eventuellt kommer att bidra med mer 
pengar till nästa år. Dessa skulle kunna användas till att bjuda in fler myndigheter som i 
dagsläget inte har medel att representera under dagen. Prefekten Lena Wennberg vill ha ett 
möte med den nya huvudansvariga för Juristens dag så snart de tillsatts. 

Rörande de eventuellt nya bestämmelserna för examensarbetet har vice ordförande deltagit i 
möte med Örjan Edström på institutionen. Tidsgränsen kan ge både fördelar och nackdelar.
Juridiska föreningen bör ta ställning i frågan. För att göra detta ska studenter tillfrågas. Gärna 
sådana som redan skrivit sina examensarbeten, alltså studenter som redan tagit examen. Dessa 
ska nås genom Juridiska föreningens Facebook-grupp. Ordförande Fanny Eriksson och 
utbildningsansvarig Åsa Palmaeus Edlund ansvarar för detta. 

§ 11 Studiesociala
Klubbmästare Axel Bonning har haft möte med HHUS ansvariga för studiesociala aktiviteter, 
Johan och Stina angående eventet Jurister vs Ekonomer. Letar efter ett datum som passar båda 



programmen. Att använda IKSU för idrottsaktiviteterna kommer att kosta totalt 1120 kronor. 
Mötet beslutar att använda IKSU. 

Gällande ett jurist-lag som jobbar på E-puben kommer ett möte att hållas på fredag den 18 
februari. Det måste dock vara en ekonom som är kvällschef i laget då detta står skrivet i 
HHUS stadgar. Det behövs 5-7 personer en vardagskväll och 10-15 personer under en 
helgkväll (lördag). 

§ 12 De Facto
Kassör Lina Sundsten meddelar att budgeten för tidningen ligger på 54 000 kronor per år. 
Marknadsansvarig Kevin McCabe rekommenderar att tryckning sker hos Helhet Reklam. De 
erbjuder ett bättre papper än föregående år. De levererar tidningen till universitetet och mot en 
annons i tidningen är deras offert billigast. Mötet beslutar att använda Helhet Reklam under 
det kommande verksamhetsåret. Marknadsansvarig kontaktar Helhet reklam för slutande av 
avtal. 

§ 13 Ordförande
Nordic president meeting i Lund behandlar de nordiska samarbetena. Innehållet i en law 
conference i Köpenhamn kommer att debatteras. Det rapporteras från samtliga deltagande 
juridiska föreningar i norden. Detta möte är inte budgeterat i verksamhetsårets budget, men 
utrymme finns enligt kassör Lina Sundsten. Mötet kommer att kosta ca 2000 kronor inklusive 
flygbiljetter och bankett. Mötet beslutar att ordförande Fanny Eriksson ska delta på Nordic 
president meeting. 

Ordförande och kassör kommer att delta i ett möte med Juridiska rådgivningsgruppen, JRG, 
för att diskutera avtal med Umeå studentkår.  

§ 14 Utbildning
Utbildningsansvarig Åsa Palmaeus Edlund har haft möte med prefekt Lena Wennberg. 
Hon har också deltagit under ett möte rörande Högskoleverkets (HSV) NOSUM 
undersökning. Där ska HSV undersöka 1600 utbildningsprogram över hela Sverige under 4 
år. Man kommer att bedöma utbildningarna efter en 3 gradig skala, där 3 är bäst. Om 
utbildningen får 3 i betyg kan universitetet få ett tillskott av pengar. Om utbildningen får 1 i 
betyg ska en åtgärdsplan upprättas som ska genomföras inom ett år. Oklart vad straffet blir 
om inte detta görs. 

§ 15 Övriga frågor
Fotografering av styrelsen till Juridiska föreningens hemsida. Ordförande Fanny Eriksson 
pratar med  Lars Johansson om detta och återkommer med datum. 

Extra årsmöte den 2 mars klockan 16.00. Ordförande Fanny Eriksson bokar lokal. Kallelse 
måste gå ut till föreningens medlemmar under morgondagen. 

Vid protokollet,
Ellinore Wallström,
Informationsansvarig och sekreterare



___________________________ ___________________________
Justerat, Fanny Eriksson Justerat, Åsa Palmaeus Edlund
Ordförande Utbildningsansvarig


