
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 9 april 2013 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Ulrika Byström 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Ulrika Byström, vice ordförande Pontus Sjölund, informationsansvarig Fredrik 
Forseryd, ekonomiansvarig Jonas Brandt, utbildningsansvarig Jenny Viklund, 
marknadsansvarig Emma Pakki, klubbmästare Fredrik Ferrand Drake del Castillo, 
sportmästare Perla Fares, chefredaktör de Facto Calle Matz och ordförande JR Viktoria Blind 
samt nollningsgeneral Elin Björkén. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes vice ordförande och ekonomiansvarig 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll redogjordes för och godkändes. 
 
§ 6 Info 
Skrivaren är trasig. Utbildningsansvarig ska köra skrivaren till Netonnet. Målet är att få en ny 
då den redan tidigare varit inne på service. Skulle ytterligare dokumentation behövas finns det 
hos tidigare informationsansvarig Maja Edlund. Orderbekräftelse finns i Kassör pärm 2012-2 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig meddelar att han är anmäld till en kassörsutbildning  
 
§ 8 Nollningsgeneraler 



Elin Björkén närvara och företräder nollningsgeneralerna. Generalerna och gruppcheferna ska 
gå utbildning genom kåren. 16 personer ska anmälas till utbildningstillfälle den 16 april. 
Ordförande ombesörjer anmälningen. 
 
Nollningsgeneral lyfter frågan om vad JF kan sponsra med under nollningen. Av tradition 
sponsrar i JF i regel finsittningen. Detta är emellertid en fråga för varje enskild styrelse.  
Gällande aktiviteter har JF rundvandring och korvgrillning på ängarna under första dagen 
samt EPP på E-puben under första fredagen. Klubbmästare ska undersöka om E-puben är 
ledig för detta ändamål.  
 
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig meddelar att allt är klart med sponsring till ryggsäcken. Prototyp är på väg 
från Kina att ta ställning till.  
 
Gällande Stockholmsresan lyfter marknadsansvarig frågan om boende. Alternativen som finns 
är att dels hyra rum med flera bäddar alternativt föregående i kombination med sovsal. 
Styrelsen är av uppfattningen att rum är att föredra framför sovsal. Detta borde rymmas inom 
budget, frågan ska kollas upp tills nästa ordinarie möte, likaså vad som står i samarbetsavtalen 
angående Stockholmsresan och huruvida Juridiska institutionen sponsrar med buss. Gällande 
Stockholmsresan har marknadsansvarig varit i kontakt med kåren angående 
verksamhetsstipendium, styrelsen är av uppfattningen att det är bra att söka för detta ändamål.  
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästarinnan meddelar att hon har för avsikt att starta en sms-grupp för information och 
marknadsföring inför aktiviteter. Frågan lyfts om det är lämpligt att registrera nummer från 
två år gammal sms-grupp. Styrelsen är av åsikten att det inte är lämpligt då många inte finns 
kvar i Umeå.  
 
Klubb 
Klubbmästare informerar att informationsmöte hölls igår 8/4 angående kvällschef på E-puben. 
inga ansökningar har ännu men att det finns ca fyra personer som visat intresse. 
 
På torsdag, direkt efter årsmötet ser klubbmästaren gärna att ledamöter kommer och hjälper 
till under spelkvällen. 
 
Gällande Jurister vs. Odontologer så är Läkarvillan redan uppbokad på önskat datum. 
Odontologiska föreningen undersöker nu hur det ser ut på Origo och Skogis.  
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktör informerar om att redaktionsmöte inför nästa nummer hålls nästa måndag. 
Deadline för nästa utgåva är 8 maj och planerad utgivning 24 maj.  
 
Gällande påskfika med de Facto-release som skulle ägt rum denna vecka, skjuts upp till 
kommande vecka. Det blir vårfika till alla medlemmar. Chefredaktören, marknadsansvarig 
och sportmästarinnan ombesörjer bakning till detta. 
 
 



§ 12 JR 
Ordförande för JR meddelar att JR ska genomföra ett studiebesök på Ahlgrens advokatbyrå 
nästa vecka.  
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig meddelar att nästa JURO-möte ska hållas i Örebro i samband med deras 
bal.  
 
Utbildningsansvarig ska ha möte med studierektor under morgondagen.  
 
Utbildningsansvarig har varit i kontakt med Medicinska kåren och NTK angående tentor och 
hur de fungerar för deras medlemmar.  
Medicinska kåren har tillsatt en utredning då de har upplevt samma problem som vi upplever.  
 
JURO har skickat mall för undersökning om hur föreningarnas samarbetspartners ser på 
notariemeritering, enkäten ska skickas ut till våra samarbetspartners.  
 
Utbildningsansvarig har varit i kontakt med SAMO då det varit helt tyst från dem under 
vårvintern. Ett problem som finns med SAMO är att de tillsätter ombuden på årsbasis som 
sträcker sig sommar till sommar medan JF har kalenderår. Detta innebär ett problem då 
SAMO kräver att även JF:s representant tillsätts enligt deras modell.  
 
Kursansvarig för T4 har dragit tillbaka det förelsagna poängsättningssystemet och kommer 
räkna totalpoängen på tentan utan att räkna snittpoäng i olika bedömningskriterier. 
 
§ 14 Vice ordförande 
 
 
§ 15 Ordförande 
Valberedning för JD har haft möte med ordförande. De diskuterade samarbetsproblem 
tidigare år som skapat ”vi och dom” känsla. För att skapa bättre samarbete ska vice 
ordförande sitta med under deras möte. Det är viktigt att samarbetet fungerar mellan JF och 
JD. 
 
Har haft möte med Smatch som tillhandahåller en tjänst för optimering av ansökningar till 
t.ex. kontaktsamtal för JD. Styrelsen är tveksam till tjänstens betydelse men kommer att 
hänskjuta frågan till framtida huvudansvariga för JD.  
 
Ska ha möte med inspektor imorgon angående frågan hur JF ska förhålla sig till det planerade 
Kårhuset.  
 
Ordförande informerar att Umeå studentkår vill ha hjälp under brännbollsyran, då detta ligger 
mitt i medlemmarnas och även styrelsens tentaplugg är det inte aktuellt för JF att 
tillhandahålla individer för detta.  
 
Ordförande tar upp frågan om vi ska skicka någon/några representanter på Lunds bal trots att 
inte JURO-mötet kommer äga rum där. Kostnad för detta beräknas till 4600 vilket inkluderar 
resa och balbiljett för två ledamöter. Kostnaden ryms inom budgeten i posten nationellt 
utbyte. Ordförande föreslår att ordförande tillsammans med klubbmästare åker på balen. Efter 
omröstning får förlaget stöd av sju ledamöter som är av uppfattningen att det gynnar både 



föreningen och dess medlemmar att synas på denna arena med många framtida potentiella 
kollegor och arbetsgivare. Det är vidare bra för klubbmästaren att få inspiration och möjlighet 
att ytterligare utveckla föreningens finare sittningar i framtiden. 
 
Vice ordförande, marknadsansvarig och spormästarinnan är skiljaktig i frågan. Vice 
ordförande röstar nej till förslaget med motiveringen att det inte gynnar JF Umeå som 
organisation eller dess medlemmar tillräckligt att skicka representanter till balen för att det 
ska uppväga kostnaden. Marknadsansvarig och sportmästarinnan röstar blankt.  
 
Beslut fattas på att skicka ordförande och klubbmästare till balen i Lund till en kostnad av 
4600 kr. 
 
§ 16 Övriga frågor 
Ordförande kallar till extra styrelsemöte på torsdag kl. 12.00 för behandling av Kårhuset samt 
valberedningens förslag till huvudansvariga för Juristens dag 2014 inför det extra årsmötet. 
 
Till årsmötet bestäms att ordförande, informationsansvarig och utbildningsansvarig ska 
ombesörja bakverk. 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Fredrik Forseryd, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Pontus Sjölund Justerat, Jonas Brandt 
Vice ordförande Ekonomiansvarig 
 
 


