
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 22 februari 2011 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Eriksson. 
 
§ 2 Närvaro 
Samtliga.  
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes kassör Lina Sundstén och utbildningsansvarig Åsa Palmaeus Edlund.  
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes. 
 
§ 6 Kassör 
Kassör Lina Sundsten meddelar att registreringen på banken är klar. Allt fungerar nu.  
 
Kassören har i ordförande Fanny Erikssons frånvaro deltagit i möte med Juridiska 
rådgivningsgruppen, JRG. Utbildningsansvarig Åsa Palmaeus Edlund deltog också.   
Mötet behandlade sponsoravtalet med Umeå studentkår. Ett separat avtal skall göras med 
belopp, om samtliga parter kommer överens om detta. Mötet behandlade även vilka som ska 
få söka hjälp från gruppen, i dagsläget är det enbart studenter. JRG bör marknadsföra sig mer. 
Mötet diskuterade olika sätt att genomföra detta på. Eventuellt en sammanslagning med 
juriststudenterna.se. Webmaster Peter Hultgren arbetar vidare med detta.  
 
 
§ 7 Informationsansvarig 
Informationsansvarig Ellinore Wallström har mottagit jobbannons från Dagens juridik. Denna 
sättes upp på Juridiska föreningens anslagstavlor.  
  
 



§ 8 Webmaster 
Webmaster Peter Hultgren har färdigställt en sajt för Snow-wars, www.Snowwars.se.  
 
§ 9 Marknad 
Marknadsansvarig Kevin McCabe sammanfattar gällande läge för Snow-wars: Redbull är nu 
anslutna till eventet. När det gäller Klubb  Henry vill de ha arvode. Ordförande Fanny 
Eriksson påpekar att Umeå studentkår har sagt att de ska täcka alla kostnader. 
Marknadsansvarig tar upp detta med kåren vid nästa möte. Eventet kommer att bevakas av 
VK och VF. Eventuellt kommer också Tv4 att bevaka eventet. Dialog pågår också med 
Vitamin Well, Cloetta och Marabou gällande sponsring. IKSU Alpin är beredda att sponsra 
med domare. Marknadsansvarig ska reda ut villkoren för detta gentemot kåren.  
 
Sista anmälningsdag för deltagande i SJM är idag den 22 februari. Hittills är 4 stycken giltiga 
anmälningar inkomna. Huvudansvarig Josef Ricken har anhållit om att beställa foldrar till 
eventet hos Print och Media till en kostnad av 270 kronor. Detta är beviljat av 
marknadsansvarig. Denna kostnad kommer troligtvis täckas av MSA senare.  
 
Marknadsansvarig har kontaktat Juridiska föreningens samarbetspartners om att genomföra ett 
event av case-typ här på Umeå universitet, i stil med det event Cederqvist bedrev under 
Juristens Dag 2011.  
 
Marknadsansvarig har även kontaktat 7-8 lokala företag med förslag om att genomföra en  
mingelkväll här på Umeå universitet.  
 
§ 10 Vice ordförande 
Vice ordförande Emma Svedberg lyfter frågan om endast Juridiska föreningens medlemmar 
ska vara välkomna på gästföreläsningen den 16 mars med Rickard Ekstrand från 
Domstolsverket. Mötet beslutar att endast Juridiska föreningens medlemmar är välkomna på 
föreläsningen.  
 
§ 11 Studiesociala 
Klubbmästare Axel Bonning har haft möte med studiesocialautskottet i fredags den 18 
februari. Cirka 15 personer deltog och dessa delades in i arbetsgrupper.  
 
En testkväll med juristarbetslaget på E-puben kommer att genomföras i början på mars.  
 
Eventet jurister vs ekonomer kommer att genomföras den 26 mars.  
 
§ 12 De Facto 
Marknadsansvarig Kevin McCabe har kontaktat Helhet Reklam och meddelat dem att 
Juridiska föreningen är intresserad av att anlita dem för tryck av De Facto. Marknadsansvarig 
kommer att skriva ihop ett avtal tills nästa styrelsemöte där resterande del av styrelsen kan 
komma med synpunkter på avtalet.  
 
 
§ 13 Ordförande 
Ordförande Fanny Eriksson lyfter frågan gällande diskussionen med Juridiska institutionen 
gällande den eventuellt begränsade tiden för examensarbetet. Institutionen föreslår att lämnar 
inte studenten in arbetet inom 6 mån kan denne inte få AB i betyg. Dröjer studenten i mer än 
9 månader kan inte mer än betyget B utges.  



Juridiska föreningen har diskuterat detta med ett antal studenter, även vissa som redan lämnat 
in sina examensarbeten, och de flesta är negativa till detta. För att ytterligare kontrollera 
frågan mot studenter kommer webmaster Peter Hultgren att tillverka ett webformulär och 
sedan inger Juridiska föreningen resultatet till institutionen.  
 
§ 14 Utbildning 
Utbildningsansvarig Åsa Palmaeus Edlund har deltagit i möte  med  idégruppen knuten till 
HSV projektet. Institutionen ska genomföra en  självgranskning utifrån ett antal punkter, ännu 
ej bestämda. Ett uppföljningsmöte med HSV gällande detta kommer att ske  i maj.  
 
Utbildningsansvarig har haft ett orienteringsmöte med Samsek:s utbildningsansvarig Linda 
Jervik Steen.  
  
 
§ 15 Övriga frågor 
Ordförande Fanny Eriksson meddelar att fotografering av Juridiska föreningensstyrelse sker 
tisdagen den 1 mars under styrelsemötet.  
 
Ordförande meddelar att dagordningen inför det extra årsmötet nu finns att tillgå bland annat 
via föreningens anslagstavlor.  
 
Ordförande meddelar att Samseks:s utbildningsansvarig Linda Jervik Steen är intresserad av 
att delta under ett av Juridiska föreningens styrelsemöten. Mötet beslutar att bjuda in Linda 
under ett framtida möte. 
 
Ordförande lyfter frågan om Juridiska föreningens styrelsemöten upplevs. Mötet diskuterar 
kring detta och kommer fram till att det är något kort om tid. För att åtgärda detta framläggs 
förslag av webmaster Peter Hultgren att sluta läsa protokollet på mötena och att 
informationsansvarig istället mailar ut dem senast en dag innan mötet för alla att läsa igenom. 
Mötet beslutar att så ska ske. Ordförande ber samtliga i styrelsen att ytterligare tänka igenom 
förbättringsmöjligheter gällande dagordningen inför nästa styrelsemöte.  
 
Vice ordförande Emma Svedberg meddelar att inspektor Maria Eklund är intresserad av att 
besöka ett av Juridiska föreningens styrelsemöten för att presentera sig. Mötet beslutar att 
detta bäst sker efter det extra årsmötet då förhoppningsvis alla styrelseposter är tillsatta.  
 
 
Vid protokollet, 
Ellinore Wallström, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Lina Sundsten Justerat, Åsa Palmaeus Edlund 
Kassör Utbildningsansvarig 
 


