
 
 
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 27 mars 2012 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Eriksson.  
 
§ 2 Närvaro 
Samtliga.  
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes vice ordförande Julia Berglund och ordförande för JRG Sandra 
Wikström.  
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes.    
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig Maja Edlund informerar att det kommer sju elever från Midgårdsskolan 
i Umeå på besök på fredag den 30 mars. Eleverna kommer mellan klockan 9-12 att bli 
guidade av ordförande Fanny Eriksson samt marknadsansvarig Beatrice Rohdin och 
sportmästare Oskar Nellström. Efter lunch kommer eleverna att titta på lokalfinalen i SJM.  
 
Informationsansvarig påminner övriga styrelseledamöter att skicka sina datum för vårens 
evenemang för sammanställning av ett kalendarium.  
 
§ 7 Kassör 
Kassör Lisa Claar informerar att det i budgeten finns 372 943 kr efter att betalningarna från 
Juristens dag har kommit in. Följande förslag till vad överskottet ska gå till har kommit in:  
 



Innebandyklubbor. Mötet är av uppfattningen att inköp är en bra idé. Sportmästare Oskar 
Nellström tar reda på vad kostnaden blir för ca tio klubbor.  
 
Kamera. Beräknad kostad är ca 4 500 kr. Mötet är av uppfattningen att Juridiska föreningen 
behöver en kamera.  
 
Indesign. Chefredaktör för de Facto Jens Werner har inte hittat några ursprungskoder, en 
uppgradering utesluts härmed.  
 
Grill. Klubbmästare Axel Bonning tar reda på kostnad för grill.  
 
Partytält. Mötet är av uppfattnignen att det är ett nödvändigt inköp. 
  
Anslagstavla. Marknadsansvarig Beatrice Rohdin ser över om den nuvarande tavlan går att 
restaurera istället för inköp av en ny.  
 
Finsittningen, sponsring med 20 000-30 000 kr. Klubbmästare planerar in ett möte med 
arbetsgruppen – Paula och Camilla i T2 – för att arbeta fram ett förslag där det framgår vad 
sponsringen ska läggas på för att utveckla finsittningen.  
 
Informationstv. Marknadsansvarig förhör sig med husservice alternativt servicecenter om det 
är möjligt att sätta upp en tv utanför tornet.  
 
Baseballjackor till styrelsen samt för försäljning till medlemmarna. Ordförande Fanny 
Eriksson återkommer om kostnad för detta.  
 
Block och pennor med Juridiska föreningens logga. Mötet är av uppfattnignen att det vore ett 
bra inköp. Förslaget om visitkort stryks.  
 
Städning av JF-rummet. Kassör tar reda på vad det kostar med städning.  
 
Ett utvidgat nationellt utbyte, förslagsvis genom en pott från vilken styrelsen fattar beslut för 
varje resa.  
 
Kaffe till medlemmarna under lunchvakterna. Informationsansvarig Maja Edlund tar reda på 
kostnaden för en större kaffebryggare samt pappersmuggar med Juridiska föreningens logga.  
 
Bergsprängare. Klubbmästare tar fram kostnadsförslag.  
 
Som alternativ till sponsring av finsittningen uppkom också ett förslag om en vårsittning.  
 
I dagsläget finns ett sparkonto hos Ikanobanken, kassör ser över om det finns någon bank som 
har bättre ränta.   
 
§ 8 Nollningsgeneral 
Jeanne Sinclair undrar om utbildningen inför nollningen. Ordförande Fanny Eriksson 
vidarebefordrar informationen. Utbildningen kommer att genomföras av samtliga fem 
generaler inklusive gruppledarna.  
 
§ 9 Marknadsansvarig 



Marknadsansvarig Beatrice Rohdin informerar att både Swedbank Juristbyrå samt 
Polismyndigheten har tackat ja till att medverka på Stockholmsresan.   
 
Marknadsansvarig håller på att arbeta fram ett nytt förslag till JF-väskan, främst avseende färg 
och storlek och återkommer med ett kostnadsförslag för detta.  
 
§ 10 Studiesociala 
Sport 
 
 
Klubb 
Klubbmästare Axel Bonning anhåller om hjälp på EPP:n på fredag då han kommer att vara 
frånvarande. Ordförande Fanny Eriksson tar på sig att leda EPP:n.  
 
Klubbmästare informerar att biljettförsäljningen till sittningen Jurister vs. ekonomer går bra 
och att försäljningen pågår hela veckan.  
 
Klubbmästare informerar att valberedningen har fått in ansökningar till både posten som 
utbildningsansvarig och huvudansvariga för Juristens dag 2013. Intervjuer hålls imorgon, 
onsdag, för tillsättandet av en ny utbildningsansvarig.   
 
§ 11 De Facto 
Chefredaktör för de Facto Jens Werner informerar att tidningen är på tryck och bör vara 
Juridiska föreningen tillhanda nästa vecka. Ordförande Fanny Eriksson påpekar att det kan 
löna sig att ringa tryckeriet och påminna om tidningen.    
 
§ 12 JRG 
 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig Kevin McCabe har förberett Lena Landström om att det kommer att 
tillsättas en ny utbildningsansvarig.  
 
Utbildningsansvarig har mailat JURO-ordförande angående de enkäter som diskuterades på 
det senaste JURO-mötet.  
 
Utbildningsansvarig informerar att allt är förberett inför SJM och hoppas att så många som 
möjligt kan komma och titta på lokalfinalen på fredag den 30 mars.   
 
§ 14 Vice ordförande 
Vice ordförande Julia Berglund informerar att Lindahl ännu inte har kunnat bestämma ett 
datum för sin case-introduktion. 
 
Vice ordförande informerar att Anna Skarhed eventuellt kommer att komma till Umeå i höst.  
 
§ 15 Ordförande 
Ordförande Fanny Eriksson informerar att samtliga interna samtal kommer att kunna 
genomföras denna vecka.  
 
§ 16 Övriga frågor 



Ordförande Fanny Eriksson uppmanar samtliga styrelseledamöter att försöka få så många 
medlemmar som möjligt att delta på det extrainsatta årsmötet den 2 april, där budgeten 
eventuellt kommer att revideras, men framför allt val av ny utbildningsansvarig kommer att 
ske.  
 
Informationsansvarig Maja Edlund lyfter frågan om meddelandet till terminsansvariga om att 
de bör informera klasserna om JO-uttalandet. Marknadsansvarig Beatrice Rohdin meddelar att 
inspektor Maria Eklund har tagit på sig att prata med övriga terminsansvariga. Vice 
ordförande Julia Berglund bjuder in Maria Eklund till nästa styrelsemöte.  
 
Vice ordförande lyfter frågan att hon kan behöva hjälp av marknadsansvarig inför Lindahls 
case-tävling. 
 
Vice ordförande lyfter frågan om diskussionen om representationskläder som uppstod förra 
veckan och att ett öppet klimat är att föredra i styrelsen.  
 
§ 17 Mötets avslutande  
 
Vid protokollet, 
Maja Edlund, 
Informationsansvarige och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Julia Berglund Justerat, Sandra Wikström 
Vice ordförande Ordförande för JRG 
 
 
 


