
 
 
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 11 september 2012 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Julia Berglund.  
 
§ 2 Närvaro 
Samtliga utom sportmästare Oskar Nellström.  
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes marknadsansvarig Beatrice Rohdin och utbildningsansvarig Emily Töyrä.  
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll föredrogs men bordläggs till nästa möte, då det ännu inte har 
blivit justerat.    
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig Maja Edlund informerar att det har kommit två ansökningar till 
”Student för en dag” hittills i höst.  
 
Informationsansvarig meddelar att en skrivare är beställd.  
 
§ 7 Kassör 
Kassör Lisa Claar meddelar att de fakturor som har kommit över sommaren är betalade och 
att allt verkar vara i sin ordning.  
 
Kassör meddelar att Gernandt & Danielsson äntligen, efter vissa problem, har betalat för sin 
utställningsplats på Juristens dag.  
 



Kassör har besökt banken för att ordna firmateckning för ordförande Julia Berglund, den bör 
gå igenom inom kort.  
 
Kassör påminner om att kvitton från förra veckans grillning ska lämnas till kassör snarast.  
 
§ 8 Nollningsgeneral 
Kassör Lisa Claar, ordförande Julia Berglund, klubbmästare Ulrika Byström och 
informationsansvarig Maja Edlund medverkar på mötet med arbetsgruppen för finsittningen 
imorgon, onsdag den 12 september.  
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin informerar att marknadsföringen av Business Law 
Challenge har startat. Under gårdagen hölls även ett möte med Lindahls studentambassadörer, 
Fredrik Forseryd och Maja Karlsson.  
 
Angående Stockholmsresan så finns det pengar i budgeten och utgångspunkten är att 
Stockholmsresan ska vara gratis för Juridiska föreningens medlemmar. Marknadsansvarig 
sammanställer utgifterna för Stockholmsresan till nästa möte.  
 
JF-väskan kommer att säljas för 50 kr per styck till de medlemmar som inte går termin 1.  
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästare Oskar Nellström var inte närvarande men ordförande Julia Berglund meddelar 
att han jobbar på bokningen av IKSU till beachvolleyturneringen.   
 
Klubb 
Klubbmästare Ulrika Byström förhör sig om när fotbollsturneringen med lärare och ekonomer 
brukar infalla. Mötet upplyser om att den brukar infalla senare i november, alltså efter 
beachvolleyturneringen. Det finns önskemål om en gemensam sittning/fest efter 
fotbollsturneringen.   
 
Angående julsittningen förhör sig klubbmästaren i termin 5, förslagsvis nästa vecka, om det är 
någon i klassen som är beredd att arrangera julsittningen med Juridiska föreningens stöd.  
  
§ 11 De Facto  
Chefredaktör för de Facto Jens Werner meddelar att efter gårdagens poängjakt har eventuellt 
en del nya skribenter rekryterats till tidningen. Höstens två nummer av de Facto är ännu under 
planering.  
 
Informationsansvarig Maja Edlund lyfter frågan om de Factos fotokatalog. Chefredaktör 
meddelar att det inte kommer att vara möjligt att producera en fotokatalog i höst pga. de 
problem som kvarstår sedan förra året.  
 
§ 12 JRG 
Ordförande för JRG Sandra Wikström informerar att JRG startar med sina möten nästa vecka.  
 
Beslut om namnbytet av JRG skjuts upp nästa vecka.  
 



§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig Emily Töyrä informerar att det under måndagen såldes 20 lagkompendier 
för termin 5 och 26 lagkompendier för termin 3.  
 
Utbildningsansvarig informerar att hon ska på möte med Lena Landström och Åsa Yttergren 
på måndag den 17 september. Klubbmästare Ulrika Byström föreslår att riktlinjer för 
lektionsfria dagar innan tentamen behandlas på mötet. Övriga förslag kan skickas till 
utbildningsansvarig.  
 
Den 29:e september går nästa JURO-möte av stapeln i Uppsala. Förslag på vad som kan tas 
upp kan skickas till utbildningsansvarig. Göteborgs delegation har skickat en motion om hur 
JURO kan förändras.  
 
Utbildningsansvarig kommer att ha ett möte med utbildningsgruppen innan nästa JURO-möte. 
 
§ 14 Vice ordförande 
Ordförande Julia Berglund meddelar att evenemanget med Anne Ramberg ser ut att få bra 
uppslutning. Ordförande bokar en taxi till Anne Ramberg som möter upp henne på 
flygplatsen, då det finns utrymme för detta i budgeten för gästföreläsare och mötet i övrigt är 
av uppfattnignen att det är en bra idé.  
 
Ordförande lyfter frågan om vem som kan ansvara för att boka vårens föreläsare. Samtliga 
styrelsemedlemmar skickar tre förslag vardera till utbildningsansvarig Emily Töyrä som 
samordnar och skickar ut förfrågningar till de personer på vilka förslag som kommit in.  
 
§ 15 Ordförande 
Ordförande Julia Berglund informerar att mötet med Fanny Eriksson blev inställt i fredags, 
men kommer att ske på torsdag den 13 september istället. Nyckeln till kassaskåpet samt ett 
nyckelkort som tidigare innehafts av Fanny Eriksson är nu återlämnade.  
 
Ordförande meddelar att lunchvaktsschemat är nu utskickat till styrelsen.   
 
Ordförande har varit på ett möte med prefekten Görel Granström, som verkar vara lyhörd för 
förslag från Juridiska förenigen. Ordförande kommer att sitta med på de beslutsmöten som 
hålls en gång per månad.  
 
Ordförande ska ha ett möte med vice ordförande på Umeå studentkår angående ett projekt 
kallat ”Räckmackan” i eftermiddag. Ordförande återkommer med mer information efter 
mötet.  
 
Ordförande lyfter frågan om en fotograf till finsittningen. Chefredaktör för de Facto Jens 
Werner tar på sig detta.  
.   
§ 16 Övriga frågor 
 
§ 17 Mötets avslutande  
 
Vid protokollet, 
Maja Edlund, 
Informationsansvarige och sekreterare 



 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Beatrice Rohdin Justerat, Emily Töyrä 
Marknadsansvarig Utbildningsansvarig 
 
 
 
 


