
 
 
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 25 september 2012 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Julia Berglund.  
 
§ 2 Närvaro 
Samtliga utom marknadsansvarig Beatrice Rohdin och klubbmästare Ulrika Byström.  
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes utbildningsansvarig Emily Töyrä och sportmästare Oskar Nellström.  
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll bordläggs till nästa möte.   
 
§ 6 Info 
 
§ 7 Kassör 
Kassör Lisa Claar har skickat ut en budgetkoll som redogör för hur mycket överskott det för 
närvarande finns i budgeten.  
 
Kassör lyfter frågan om JF-jackorna och huruvida de ska tillhandahållas till försäljning eller 
enbart till styrelsemedlemmar att använda på JF-event. Mötet fattar beslut att hålla 30 jackor 
till försäljning för 250 kr/st. De övriga jackorna kan tilldelas medlemmar ur styrelsen samt 
före detta ordförande Fanny Eriksson.  
 
Utbildningsansvarig Emily Töyrä lyfter frågan om en generell hållning kring betalning av 
”projekt” som man har varit med och arbetet med. Denna fråga lämnas åt ett framtida möte.   
  
 



 
§ 8 JD 
Arbetsgruppen för Juristens dag: Ester Sandgren, Lisa Nordbrant och Sanne Nordström, 
närvarade och lyfter frågan om hur stor vinst som Juristens dag beräknas generera. Kassör 
Lisa Claar återkommer med en siffra på det.  
 
Arbetsgruppen lyfter frågan om att få åka på Juristdagarna i Stockholm den 17-18 oktober för 
att inhämta inspiration. Kostnaderna som behöver täckas är vandrarhem en natt, cirka 1 100 kr 
samt flyg, cirka 1 000 kr/person samt transportkostnader till och från flygplatserna.  
 
Arbetsgruppen anhåller om att få medel tilldelat för att kunna hålla en kickoff med hela 
arbetsgruppen, förslagsvis en tacokväll.  
 
Arbetsguppen lyfter frågan om kopieringskort. Kassör svarar att de inhandlas av 
arbetsgruppen för att sedan kvittoredovisas för kassör. Även i övrigt kan arbetsgruppen gå 
igenom budgeten med kassör.  
 
Arbetsgruppen lyfter frågan om Juristens dag:s hemsida som för tillfället inte existerar. En 
uppfräschning av hemsidan kan ske i samband med uppfräschningen av JF:s hemsida.  
 
 
§ 9 Marknad  
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästare Oskar Nellström meddelar att han kommer att sitta kvar i styrelsen fram till 
nyvalet, samt att han har fått många intressenter till att bistå sportmästaren i hans sysslor.  
 
Angående en skidresa har sportmästaren pratat med Lindahls studentambassadör Fredrik 
Forseryd, som i sin tur pratat med Lindahl om sponsring av resan. Lindahl behöver en budget 
för resan för att kunna fatta beslut om sponsring.  
 
Klubb 
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktör för de Facto Jens Werner informerar att nästa redaktionsmöte sker på torsdag 
den 27 september. Nästa nummer beräknas komma ut den 26 oktober.  
 
Utgivningen av vinternumret av de Facto planeras till den 5 december.  
 
§ 12 JRG 
Ordförande för JRG Sandra Wikström meddelar att JRG hade sitt första möte för terminen 
förra veckan och att gruppen fått en del nya medlemmar från termin 3.  
 
Angående namnbytet av JRG anser mötet att ”Juriststudenternas rådgivning vid Umeå 
universitet”, förkortat JR, är det lämpligaste namnet. Ordförande för JRG stämmer av med 
JRG på onsdagens möte om hur de ställer sig till namnbytet.    
 



Angående en ny logotype för JRG i samband med namnbytet kan utformningen av logotypen 
funderas över.  
 
Mötet fattar beslut att alla gamla ärenden i JRG kan kasseras.  
 
Ordförande för JRG förhör sig om mötets inställning till att ge ut intyg för medverkan i JRG. 
Detta får avgöras av ordförande för JRG och vice ordförande för JRG Nina Bohlin. 
 
Ordförande för JRG informerar att hon ska försöka anordna ett event med JRG i höst i 
samarbete med marknadsansvarig, eventuellt ett case på Kaiding.  
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig Emily Töyrä har varit på möte med Lena Landström och Åsa Yttergren. 
Där diskuterades bland annat en större integration av ekonomin och skatterätten på termin 5. 
Utbildningsansvarig kommer att ha ett möte med Pontus Berg från företagsekonomin för att 
kunna lämna konkreta förslag på vad som kan förbättras med företagsekonomin på termin 5. 
Styrelsemedlemmar från termin 5 mailar konkreta förslag till utbildningsansvarig senast 
imorgon eftermiddag (onsdag 26/9). Utbildningsansvarig informerar att praktikkursen på 
termin 7 och 8 har fått bra bemötande.  
 
Utbildningsansvarig informerar att Umeå Universitet är det enda universitet som inte har en 
sexmånadersgräns för att kunna få betyget AB på examensarbetet. Mötet är till viss del av 
uppfattnignen att tid inte ska spela någon roll för vilket betyg som ges. Ett alternativ kan vara 
att uppsatspraktik genererar en minskning av examensarbetets omfattning. Detta kommer 
förmodligen att diskuteras på nästa JURO-möte. 
 
Utbildningsansvarig informerar att en översynsgrupp som ska se över fördelningen civilrätt 
kontra offentlig rätt på utbildningen kommer att tillsättas. Den kommer att innehålla 
representanter från studenterna och lärarna.  
 
§ 14 Vice ordförande 
 
§ 15 Ordförande 
 
§ 16 Övriga frågor 
Ordförande Julia Berglund lyfter frågan om vem som kan handla frukt och mjölk till 
gästföreläsningen med Anne Ramberg imorgon, onsdag 26 september. Sportmästare Oskar 
Nellström och marknadsansvarig Beatrice Rohdin handlar.  
 
Ordförande lyfter frågan om datum för ett extramöte. Mötet fattar beslut att hålla ett 
extramöte för övriga frågor måndag 1 oktober mellan klockan 12-13.  
 
Ordförande meddelar att en ny roll-up är beställd.  
 
Styrelsen beslutar att ansvariga för Juristens dag får 5 000 kr för att täcka resa och boende i 
Stockholm under Juristdagarna, samt för att kunna ha en kickoff med arbetsgruppen för 
Juristens dag. 
  
§ 17 Mötets avslutande  
 



Vid protokollet, 
Maja Edlund, 
Informationsansvarige och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Emily Töyrä  Justerat, Oskar Nellström 
Utbildningsansvarig  Sportmästare 
 
 
 
 


