
 
 
 
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen 13 mars den 2012 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Eriksson.  
 
§ 2 Närvaro 
Samtliga.  
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes sportmästare Oskar Nellström och utbildningsansvarig Kevin McCabe.  
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll bordläggs till nästa möte.   
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig Maja Edlund informerar att kuverten är klara för tryckning hos tryckeri 
Original och bör vara Juridiska föreningen tillhanda inom kort. Tryckeriet har möjlighet att 
trycka klistermärken, informationsansvarig tar reda på vad det skulle kosta att trycka 500 
klistermärken samt om det är möjligt med blå bakgrund på klistermärkena.  
 
Informationsansvarig önskar att övriga styrelseledamöter skickar en kort presentation samt 
datum för de evenemang de arrangerar under vårterminen så att informationsansvarig kan 
göra en sammanställning över dessa som kan läggas ut på hemsida samt anslagstavlorna.  
 
§ 7 Kassör 
 
§ 8 Marknad  



Marknadsansvarig Beatrice Rohdin har, efter möte med vice ordförande Julia Berglund och 
informationsansvarig Maja Edlund, skickat mail till intressanta aktörer på Stockholmsresan.  
 
Marknadsansvarig informerar att det saknas 8 000 kr till sponsringen av JF-väskan. 
Utbildningsansvarig Kevin McCabe upplyser att kåren ska kunna sponsra med 4 000 kr.  
 
§ 9 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästare Oskar Nellström informerar att Snow wars-banan kommer att börja byggas 
under eftermiddagen idag, tisdag den 13 mars. Sportmästaren kommer eventuellt att behöva 
hjälp med byggandet.  
 
Sportmästaren och klubbmästare Axel Bonning kommer att ha ett möte på torsdag den 15 
mars inför evenemanget Jurister vs. ekonomer.  
 
Klubb 
 
 
§ 10 De Facto  
Chefredaktör för de Facto Jens Werner informerar att det är korrekturmöte idag, tisdag 13 
mars, kl. 15. Alla artiklar och alla annonser är färdiga inför nästa nummer.   
 
§ 11 JRG 
Ordförande för JRG Sandra Wikström informerar att hon i och med en ”nylansering” och 
tillhörande marknadsföring av JRG eventuellt är intresserad av att byta namn på JRG. 
Ordförande för JRG förhör sig om åsikter om detta i JRG-gruppen.  
 
§ 12 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig Kevin McCabe har till slut hittat frivilliga inför utvärderingen av HSV.  
 
Utbildningsansvarig har kontaktat Juridiska institutionen med en förfrågan om ett uttalande 
om JO-beslutet, dock utan någon respons ännu.  
 
Utbildningsansvarig har kontaktat Lena Landström för upprätthållandet av en kontinuerlig 
kontakt i framtiden.   
 
Utbildningsansvarig informerar att nästa utbildningsutskottsmöte är den 5 april.   
 
Utbildningsansvarig meddelar att allt är under kontroll inför lokalfinalen i SJM och kommer 
att ta hjälp av marknadsansvarig Beatrice Rohdin med det sista arbetet.   
 
§ 13 Vice ordförande 
Vice ordförande Julia Berglund har haft ett telefonmöte med Mannheimer Swartling. De 
kommer inte att komma till Umeå i vår.  
 
Vice ordförande har varit i kontakt med Lindahl angående Lindahls casetävling. En 
introduktion inför höstens casetävling, i form av förra årets case, kommer att hållas av 
Lindahl på plats i Umeå i vår. Evenemanget vänder sig till studenter på termin 4 och termin 6, 



det finns 20 platser, pågår mellan klockan 16 och 21 och Lindahl kommer även att bjuda på 
middag. Vice ordförande återkommer angående datum för evenemanget.  
 
Vice ordförande har bokat Anne Ramberg för en gästföreläsning den 26 september, kl. 15-17.  
 
§ 14 Ordförande 
Ordförande Fanny Eriksson har kontaktats av Lindahl som vill ha förslag på personer som vill 
vara deras studentambassadörer, t.ex. personer med ett stort närverk från termin 4. Förslag 
kan lämnas till ordförande.  
 
Ordförande informerar att Samsek har möte på torsdag 15 mars klockan 15.15 15 mars. Det 
kommer att ske en internrekrytering till presidiet i Samsek från föreningarna under Samsek 
om intresse finns. Ordförande anhåller om sällskap på mötet.  
 
Ordförande informerar att Umeå studentkår arrangerar en studentfacklig arbetsdag den 28 
mars och att det är fritt fram för samtliga styrelsemedlemmar att anmäla sig.  
 
Ordförande uppmanar de från styrelsen som inte valt tid för det interna utvecklingssamtalet att 
göra det snarast.  
 
Ordförande har anmält ett lag från Juridiska föreningen till Snow wars. Samtliga deltagande 
träffas klockan 11.50 i JF-rummet innan turneringen.  
 
Ordförande informerar att ett lunchmöte med generalerna för årets nollning hålls på torsdag 
den 15 mars. Ordförande återkommer om lokal i sms-gruppen.   
 
§ 15 Övriga frågor 
Kassör Lisa Claar lyfter frågan om Juridiska föreningen ska betala för städning av JF-rummet 
i framtiden. Kassör har blivit informerad av städpersonalen att ingen betalning för städningen 
sker i dagsläget och att städningen därför kommer att upphöra i framtiden. Mötet är av 
uppfattnignen att styrelsen kan utföra städningen själva.  
 
Utbildningsansvarig Kevin McCabe lyfter frågan att samtliga styrelseledamöter bör se över 
sina flikar på hemsidan och fundera över hur dessa kan uppdateras.    
 
Utbildningsansvarig påpekar att klubbmästare Axel Bonning borde lämna tillbaka de spel som 
lånats från spelbutiken på Carlshem till den senaste spelkvällen i november.  
 
Ordförande Fanny Eriksson lyfter frågan om utträdet ur Samsek. Ett beslut om utträde måste 
tas på ett kårfullmäktigemöte. Namnunderskrifter från Juridiska föreningens medlemmar 
måste samlas in inom två-tre veckor för att frågan ska kunna tas upp på nästa 
kårfullmäktigemöte.   
 
 
§ 16 Mötets avslutande  
 
Vid protokollet, 
Maja Edlund, 
Informationsansvarige och sekreterare 
 



 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Oskar Nellström Justerat, Kevin McCabe 
Sportmästare Utbildningsansvarig 
 
 
 
 


