
 
 
 
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen 8 maj den 2012 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av vice ordförande Julia Berglund.  
 
§ 2 Närvaro 
Samtliga. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes vice ordförande Julia Berglund och marknadsansvarig Beatrice Rohdin.  
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll föredrogs och godkändes.    
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig Maja Edlund meddelar att JF-klistermärkena är på väg samt att utskick 
till nyhetsbrevet ska vara informationsansvarig tillhanda senast onsdag lunch den här veckan.  
 
§ 7 Kassör 
Kassör Lisa Claar föredrog en avstämning av budgeten. Juristens dag kommer att generera ett 
överskott om ca 100 000 kr. Övriga poster har följande summor att förfoga över:  
Klubb 22 450 kr  
De facto 39 600 kr  
Sport 16 000 kr  
JRG 13 300 kr  
Styrelsen externt 16 000 kr  
Nationellt utbyte 4 500 kr  



 
§ 8 Nollningsgeneral 
Nollningsgeneral Jeanne Sinclair ber om Juridiska föreningens inslag på schemat under 
nollningen, ordförande Fanny Eriksson mailar de tider som är aktuella.  
 
Nollningsgeneralen informerar att finsittningen är under planering och att en budget för 
evenemanget borde vara klar inom kort.  
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin visade upp den nya JF-väskan.  
 
Marknadsansvarig informerar att Försvarsadvokaterna är bokade för ett besök under 
Stockholmsresan 2012.  
 
Marknadsansvarig har undersökt möjligheten till boende under Stockholmsresan. 
Marknadsansvarig hör med Axel Bonning vad kostanden för boendet på STF af Chapman & 
Skeppsholmen var förra året samt med STF angående vad kostnadsförslaget de lämnat i år 
avser.   
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästare Oskar Nellström informerar att utomhusfotbollen nu är igång. 
 
Sportmästaren och ordförande Fanny Eriksson kommer att ha ett uppföljningsmöte för Snow 
wars med Bore Sköld från Umeå studentkår.  
 
Sportmästaren arbetar också på att få ett möte ang. Jurister vs. ekonomer.   
 
Klubb 
Klubbmästare Ulrika Byström meddelar att hon just nu arbetar med tentafesten den 8 juni.  
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktör för de Facto Jens Werner visade upp den nyinköpta kameran. Chefredaktören 
informerar att det saknas två artiklar till nästa nummer, samt att tidningen kommer att 
levereras första veckan i juni.  
 
§ 12 JRG 
Ordförande för JRG Sandra Wikström informerar att JRG nu pga. tids- samt folkbrist inte tar 
på sig några nya ärenden.  
 
Ordförande för JRG har haft ett möte med Peter Hultgren angående hemsidan.   
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig Emily Töyrä håller just nu på att starta upp en arbetsgrupp. Från termin 2 
har hittills fem elever anmält sig. Utbildningsansvarig informerar i termin 4 på torsdag, termin 
6 på fredag och termin 8 via Cambro.   
 
Angående förändring av antagningen till notarietjänst har inga förslag uppkommit.  
 



Utbildningsansvarig ska på möte med Ruth Mannelqvist angående examensarbetena den 21 
maj. Ordförande Fanny Eriksson medverkar på mötet.  
 
Utbildningsansvarig kommer att ha ett möte med Lars Johansson angående ett eventuellt 
samarbete med lagkompendiet och en eventuell sponsring. Kassör Lisa Claar meddelar att 
detta kan läggas under marknadsföringsbudgeten.   
 
§ 14 Vice ordförande 
Vice ordförande Julia Berglund informerar att allt i princip är klart inför nästa veckas 
evenemang. Vice ordförande, informationsansvarig Maja Edlund, klubbmästare Ulrika 
Byström och utbildningsansvarig Emily Töyrä bakar till evenemanget. Chefredaktör för de 
Facto Jens Werner ansvarar för kaffet. Kassör Lisa Claar och marknadsansvarig Beatrice 
Rohdin ansvarar för saft. Vice ordförande uppmanar samtliga styrelsemedlemmar att 
medverka på mingeldagen.   
  
Vice ordförande meddelar att helgens resa till Örebro med vårbal var trevlig och givande.  
 
§ 15 Ordförande 
Ordförande Fanny Eriksson kommer att ha ett möte i eftermiddag angående en undersökning 
med juriststudenter, chefredaktör för de Facto Jens Werner bistår ordförande på mötet.   
 
Ordförande samt chefredaktör för de Facto har möte nästa vecka med Ulf Israelsson, 
förmodligen angående en artikel i de Facto rörande förflyttningen av institutionen.  
 
Ordförande uppmanar alla som kan att medverka på mötet angående utträdet ur samsek på 
måndag den 14 maj.   
 
§ 16 Övriga frågor 
Kassör Lisa Claar lyfter frågan att styrelsen bör införa regler för sms-gruppen. Mötet är av 
uppfattnignen att belastningen av sms-gruppen kan minskas genom mer eftertänksamhet.  
 
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin meddelar att hon kommer att åka hem i maj men finns 
tillgänglig via mail och sms.  
 
Chefredaktör för de Facto Jens Werner lyfter frågan om JF-jackorna är beställda. Ordförande 
Fanny Eriksson meddelar att de inte är beställda ännu men att det kommer att göras inom kort, 
för att finnas tillhanda innan hösten.  
 
Vice ordförande Julia Berglund föreslår att det, med anledning av den nya kameran, för varje 
JF-evenemang borde utses någon som tar bilder som kan läggas ut på Juridiska föreningens 
facebooksida. Mötet är av uppfattnignen att det är en utmärkt idé.   
 
§ 17 Mötets avslutande  
 
Vid protokollet, 
Maja Edlund, 
Informationsansvarige och sekreterare 
 
 
 



 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Julia Berglund Justerat, Beatrice Rohdin  
Vice ordförande Marknadsansvarig  
 
 
 
 


