
 
 
 

 
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 16 oktober 2012 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Julia Berglund.  
 
§ 2 Närvaro 
Samtliga utom chefredaktör för de Facto Jens Werner.  
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes marknadsansvarig Beatrice Rohdin och sportmästare Oskar Nellström.  
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes efter att § 8 Nollningsgeneral bytts ut mot JD.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll föredrogs och godkändes.   
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig Maja Edlund meddelar att det i dagsläget har kommit in 225 stycken 
intresseanmälningar till examensmiddagen.  
 
Medan skrivaren är på reparation finns det ett kopieringskort i JF-rummet. 
 
Informationsansvarig förhör sig om vilket utrymme som finns i budgeten för den nya 
hemsidan. Detta får mötet ta ställning till efter morgondagens möte med det företag som 
eventuellt ska utforma den nya hemsidan.  
 
§ 7 Kassör 
Kassör Lisa Claar kommer att föredra en budgetkoll på styrelsemötet den 30 oktober.  



 
§ 8 JD  
Huvudansvariga för Juristens dag närvarande och lyfte frågan om Juristens dag budget. 
Huvudansvariga kommer eventuellt att höja priset för utställande huvudsponsorer från 17 000 
kr till 20 000 kr, samt sänka priset för de utställare som är svårare att förmå att delta på 
Juristens dag. Mötet är av uppfattningen att det är en bra idé att justera priserna för att få 
större spridning på utställarna.   
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin har kontaktat Kaiding angående en EPP med quiz och 
väntar på svar från dem.   
 
Marknadsansvarig informerar att det var 14 lag från Umeå anmälda lag i Business Law 
Challenge.  
 
Marknadsansvarig kommer tillsammans med Emma Lövgren att påbörja arbetet med 
samarbetsavtalen inom kort.  
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästare Oskar Nellström informerar att det i dagsläget är 14 lag anmälda till 
beachvolleybollturneringen på lördag den 20:e oktober. För det fall det finns biobiljetter kvar 
kan finallagen tilldelas varsin biobiljett.   
 
Klubb 
Klubbmästarinna Ulrika Byström har varit ute i termin 1 och förhört sig om intresset att 
engagera sig i det studiesociala utskottet, vilket har varit givande. Klubbmästarinnan kommer 
att kalla de intresserade till ett möte inom kort.   
 
Klubbmästarinnan och sportmästaren kommer att ha ett möte angående fotbollsturneringen 
imorgon, onsdag den 17:e oktober, med samtliga deltagande föreningars klubb- och 
sportmästare. Klubbmästarinnan har preliminärbokat Corona för en sittning på kvällen efter 
fotbollsturneringen den 1:e december. Deltagande program är medicinarna, ekonomerna, 
juristerna, personalvetarna och psykologerna.   
 
§ 11 De Facto  
 
 
§ 12 JR 
Ordförande för JR Sandra Wikström har bokat en casekväll på Kaiding den 14:e november kl. 
18.00.  
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig Emily Töyrä informerar att hon ska på utbildningsutskottsmöte imorgon, 
onsdag den 16:e oktober. Utbildningsansvarig kommer främst att ta upp den eventuella 
ombyggnaden av termin 5. Övriga förslag kan skickas till utbildningsansvarig. Efter 
morgondagens möte kommer också ”studentpengen” att diskuteras med Lena Landström. 
  
§ 14 Vice ordförande 



Emma Lövgren förhör sig om mötets uppfattning om förslag till framtida gästföreläsare, bland 
andra Susanna Falkengren, Christian Disen, Tomas Olsson och Mårten Schultz. Mötet är av 
uppfattningen de alla är bra förslag och Emma Lövgren kontaktar dessa.  
 
§ 15 Ordförande 
Ordförande Julia Berglund har varit i kontakt med Umeå studentkår om en utbildning för 
valberedningen inför nästa medlemsmöte, och har vidarebefordrat informationen till 
valberedningens ordförande Axel Bonning.  
 
Ordförande föreslår att nästa medlemsmöte hålls tisdagen den 13:e november kl. 17.00. Mötet 
fattar beslut att hålla medlemsmöte tisdagen den 13:e november kl. 17.00. Varje 
styrelsemedlem ansvarar för att informera om medlemsmötet i sin egen termin och 
styrelsemedlemmarna i termin 5 ansvarar för att informationen går ut till termin 1.   
 
Ordförande informerar att samtliga arbetsordningar har kommit in och kommer att 
sammanställas av ordförande. Dessa kommer att bifogas med kallelsen till medlemsmötet.   
 
Informationsansvarig Maja Edlund ansvarar för att boka salar till styrelsemötena efter nyvalet.  
 
Ordförande uppmanar informationsansvarig att lägga ut gamla protokoll på hemsidan.  
 
Angående samarbetet med Juridiskt forum är mötet av uppfattningen att det är bra att ha ett 
samarbete med Juridiskt forum, och beslutar att utbildningsansvarig ska medverka på dessa 
möten.  
 
Ordförande har blivit kontaktad av HHUS ordförande angående hjälp med en slags juridisk 
stiftelse. Ordförande återkommer med mer information efter att hon varit på möte med HHUS 
på fredag den 19:e oktober.  
 
§ 16 Övriga frågor 
Ordförande Julia Berglund lyfter frågan om Juridiska föreningens frågestund inför tentan med 
termin 1. Då frågestunden med Juridiska föreningen är förlagd till den 27:e november 
kommer det inte att innebära några problem.  
 
§ 17 Mötets avslutande  
 
Vid protokollet, 
Maja Edlund, 
Informationsansvarige och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Beatrice Rohdin Justerat, Oskar Nellström 
Marknadsansvarig Sportmästare 
 
 


