
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 5 mars 2013 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Ulrika Byström 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Ulrika Byström, vice ordförande Pontus Sjölund, ekonomiansvarig Jonas Brandt, 
informationsansvarig Fredrik Forseryd, marknadsansvarig Emma Pakki, spormästarinna Perla 
Fares, klubbmästare Fredrik Ferrand  Drake del Castillo, chefredaktör de Facto Calle Matz. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes vice ordförande och ekonomiansvarig. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes.  
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig informerar om att vi förra veckan hade besök av två student för en dag 
och att sportmästarinnan var behjälplig. Vi får ytterligare ett besök nu på fredag, 
ekonomiansvarig ska då assistera informationsansvarig som är på arbetetet. 
 
Ny stereo är inköpt och finns i JF-rummet. Beslut tas på att informationsansvarig har mandat 
att inhandla en aux-sladd till stereon 
 
Officepaketet ska köpas in under veckan som beslutats under föregående möte.  
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig meddelar att 28 fakturor skickades iväg igår för fakturering av Juristens 
dag.  



 
§ 8 (Insparksgeneraler) 
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig har idag ringt Ackordscentralen angående mötet för ett par veckor sedan. 
De kan inte ge något klart besked angående samarbetsavtal men är villiga att sponsra väskan 
med 8 000 kr som tidigare.  
 
Marknadsansvarig har ringt till i stort sett alla byråer i Umeå för att undersöka intresset för 
samarbetsavtal, ingen har emellertid svarat. 
 
Angående väskan meddelar marknadsansvarig att hon fått grönt med termosfack på sidan av 
väskan. Något vi måste fundera på hur det ska se ut med reklam o s v för snygg utformning 
och undvika att väskan ser plottrig ut. Tills nästa vecka ska marknadsansvarig kolla hur 
prisnivån ser ut för den tänkta väskan.   
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästarinnan meddelar att delar av studiesociala utskottet igår delade ut flyers runt om på 
campus inför Snow Wars. Snow Wars ska stå i hörsalsrundan på torsdaglunch för 
marknadsföring. Sportmästarinnan ska även ringa till Svensk markservice angående 
snöslunga och se över priser till tävlingen.  
 
Gällande lokalisering av planen ska sportmästarinnan höra med Akademiska hus angående 
om det är möjligt att hålla tävlingen på isen.  
 
Ekonomiansvarig lyfter frågan om JF ska ha ett lag. Styrelsen är av uppfattningen att vi ska ha 
ett lag och att det är önskvärt att de som har möjlighet enligt schemat deltar.  
 
Klubb 
Klubbmästaren meddelar att Odontologiska föreningen har gett förslag på datum för Jurister 
vs. Odontologer den 11 maj. Styrelsen är av åsikten att vi spikar det datumet. Lämplig 
placering för lekar/tävlingar kan vara Mariehemsängarna.  
 
Klubbmästaren ska höra med odontologerna angående lokal för sittning, förslag från JF är E-
Puben eller Villan. 
 
 
§ 11 De Facto  
Ekonomiansvarig ska se till att avgiften för byte av ansvarig utgivare betalas till PRV.  
 
§ 12 JR 
Ej närvarande 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Ej närvarande.  
 
Ordföranden informerar å utbildningsansvarigs vägnar: 



Angående JF:s historia finns möjlighet att hålla ett möte med vice prefekt Ulf Israelsson som 
ska ha bra koll på både programmets och föreningens historia. Ordförande och 
informationsansvarig ska gå på detta möte. 
 
Lars Johansson har kontaktat utbildningsansvarige angående lagkompendium (10-20 st) som 
han sålt till elever på programmet  nu i vår och undrar om han kan adressera dessa till JF och 
att vi hjälper till att lämna ut dessa till köparna. Styrelsen är av uppfattningen att det är okej.  
 
Utbildningsansvarig har fått svar från vice rektor genom kåren angående problemen med 
utlämningen av medlemmarnas tentor vid salsskrivningar (att studenterna kan få vänta upp till 
en kvart). De förstår emellertid inte problemet och det är inte aktuellt att tentorna ska finnas 
vid bordet när man kommer till skrivningen. Utbildningsansvarig ska ta upp frågan med 
prefekten. Styrelsen förstår i sin tur inte problemet med att tentorna skulle finnas 
uppochnedvända vid bordet redan när man kommer till skrivningen, då det fungerar på de 
andra lärosätena som håller Juristprogrammet.  
 
§ 14 Vice ordförande 
Vice ordförande anhåller om hjälp med kaffebryggning inför gästföreläsningen med Diesen 
imorgon då han, tilssammans med chefredaktören kommer att äta lunch med vederbörande. 
Informationsansvarig, sportmästarinnan, marknadsansvarig och ekonomiansvarig tar på sig att 
hjälpa till med detta.  
 
§ 15 Ordförande 
Ordförande redogör för prefektmöte som hölls i fredags. Prefekten gick igenom institutionens 
bokslut och budget för kommande år. De lider av underskott. Detta ska emellertid enligt 
prefekten inte påverka lärarledd tid för Juristprogrammet under detta år.  
Budgeten finns i ordförandepärmen i JF-rummet. 
 
Angående omorganisering av termin 5 är denna i full gång och prefekten har tagit tag i frågan 
angående problemen med T5:s tenta och det ska inte upprepas.  
 
Prefekten tar även upp frågan angående JD-bankett och examensmiddag – där många lärare 
kände sig tvungna att välja att gå på antingen eller då examensmiddagen hölls dagen efter. 
Informationsansvarig ska se över detta inför kommande år. Ett problem kan vara att finna en 
annan tidpunkt då så många avgångselever som möjligt befinner sig i Umeå.  
 
Ordförande informerar att hon har haft möte med Uniaden. De är besvikna över att vi har 
bokat datum för JD under samma vecka/dag som de vill hålla sin mässa. Ordförande har 
lämnat ett förslag på att arrangera JF på tisdagen så att de kan hålla sin på torsdagen. Motsatt 
situation skulle medföra betydande logistikproblem. Informationsansvarig och klubbmästare 
flaggar för risker med att arrangera JD på en tisdag – både med hänsyn till mässan – deltagare 
och utställare samt intresse för bankett. 
 
Ordförande tar upp frågan om case med Centrum för rättvisa, styrelsen är av åsikten att caset 
ska handla om FRA.  
 
§ 16 Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  
 
 



§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
Vid protokollet, 
Fredrik Forseryd, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Pontus Sjölund Justerat, Jonas Brandt 
Vice ordförande Ekonomiansvarig 
 
 
 


