
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 17 december 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, 
sportmästarinna Perla Fares, chefredaktör de Facto Carl Matz. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes chefredaktör och utbildningsansvarig 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll är ej justerat.  
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig tar upp fråga om inköp av toner till skrivaren. Priset på Ink Club är 
1159 inkl. moms för alla färger. Beslut tas på att köpa in detta.  
 
Informationsansvarig har fått bekräftelse från Juridiska institutionen om att de sponsrar 
examensmidagen med 11 000 kr. Mattias Derlén som tillträder som studierektor på 25 % efter 
nyår kommer att närvara på middagen som representant från institutionen. 
 
Beslut tas på att informationsansvarig, tillträdande informationsansvarig Elin Björkén och 
vice ordförande ska representera JF på middag och ceremoni. Med anledning av detta betalar 
JF representanternas middagsbiljetter.  
 



 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
 
Ekonomiansvarig har nu skickat handlingar till Ikanobanken för avslutande av konto.  
 
I budgete bör ny post upprättas för utbildningsbevakning. Kostnaden bör enligt 
utbildningsansvarig inte överstiga 1000 kr per år. Detta är en ny budgetpost då den är 
föranledd av en ny kostnad för föreningen efter sektionsstatusbytet.   
  
§ 8 JD 
Ordförande har sett ett utdrag ur mässkatalogen som ser riktig bra ut.  
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig har ännu inte hört något svar från väsktillverkaren gällande de trasiga 
väskorna.  
 
Har varit i kontakt med MSA angående case-lösning. De är intresserade av att komma upp till 
Umeå i mars.  
 
Trygg-Hansa ställer sig tveksam till att vara på tygkassen tillsammans med enbart LF. Beslut 
tas på att bara nyttja LF och försöka få T-H att sponsra kommande års JF-väska. Beslut tas på 
att JF kan bidra till tygkassar med en kostnad om max 2000 och erbjuda T-H sponsring JF-
väskan. 
 
 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Gällande skidresa gäller följande vid sällskap på 30 personer.  
Buss skulle kosta 548 kr/person  
Boende, liftkort och frukost på Hemavan fjällcenter 1590 kr /person 
Totalt 2138 kr /person.  
 
Handpenning på boende om 30% ska betalas inom 20 dagar och sista dag för bekräftelse är 
den 20 december.  
 
Beslut tas på att anta erbjudandet ovan samt att JF ska sponsra resan med 6000 vilket ger ett 
biljettpris om 1938 kr.  
 
Vi har även lyckats förhandla fram nya tider i Landstingshallen för vårterminen 
måndag 17-18  
onsdag 15-16 
 
Klubb 
Monica Burman hade inte möjlighet att föreläsa under kvinnoveckan men hon skulle se över 
med övriga lärare vid juridiskt forum om någon har möjlighet 
 
§ 11 De Facto  



Ordförande tar upp frågan om utvärdering av de Facto-utskicket via post. Chefredaktören ska 
göra en Facebookenkät.  
 
§ 12 JR 
 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Hade möte med utbildningsbevakaren Carl idag. Under mötet behandlades bl.a. 
skrivningsrutinerna. Chefen över tentavakterna ser vissa problem med det nya systemet vilket 
har gjort att lösning har dröjt. Då tiden fram till tentan nu är kort är nu institutionen nu 
tveksam till att införa de nya rutinerna redan nu, då det finns risk att inte alla studenter får 
information om detta. Man kommer nu verka för att genomföra förändring av skrivningsrutin 
till vårterminen för att säkerställa att de nya rutinerna är kvalitativa samt att alla studenterna 
verkligen blir medvetna om vad som gäller.  
 
SAMO har nu antytt att det är ett styrelsebeslut bestämmer vem som ska vara istället för att 
det är en fråga om utbildning, som tidigare varit regeln.  Detta möjliggör att posten som 
SAMO kan överflyttas till den nya styrelsen direkt vid styrelsebytet, vilket inte tidigare varit 
möjligt.  
 
Utöver detta behandlades under mötet den så kallande Utbildningskommittén. Kåren har tre 
representanter vid en central utbildningskommitté där utbildningsfrågor behandlas.  HHUS 
har en plats samt de fasta utbildningsbevakarna. Utbildningsansvarig ska verka för att rotera 
den posten HHUS har för att fler ska kunna få insyn och möjlighet att påverka.  
 
 
Vidare har Utbildningsansvarig haft möte med studierektor Lena Landström.  
Klagomål fördes fram gällande rättningen av omtentan på termin 5 då den inte höll på 3-
veckorsgränsen.  
 
Institutionen har inte kunna tillhandahålla skickat ut alla tentor med tillhörande tentasvar 
varför kompendium inte kommer hinna tryckas i tid till tentamensförberedelser. Utbildning 
lägger istället arbete på att sammanställa kompendium till nästa termin för att kunna 
säkerställa att de kompendium som ges ut faktiskt håller viss kvalitet.  
 
 
§ 15 Ordförande  
Ordförande tar upp frågan om Alkoholpolicyn beslut att anta en reviderad policy som framgår 
av bilaga till detta protokoll.  
 
 
§ 16 Övriga frågor 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 



 
Fredrik Forseryd, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Jenny Viklund Justerat, Carl Matz 
Utbildningsansvarig Chefredaktör de Facto 
 
Bilaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juridiska föreningen vid Umeå universi tets alkoholpolicy 
 
Juridiska föreningen anordnar ibland evenemang där alkohol serveras. På dessa evenemang och 
i styrelsens övriga verksamhet ska ledamöterna främja en sund och ansvarsfull syn på alkohol i 
förhoppning om att därigenom minska risken för alkoholproblem.  
 
Vid ett evenemang anordnat av Juridiska föreningen ska styrelsen garantera att:  
1. Servering av alkohol sköts av kunnig och nykter personal. 
2. Ingen ska, av en medlem i styrelsen, övertalas till att köpa alkohol. Inköpen ska vara frivilliga.  
 
I sammanhang där en styrelseledamot närvarar som representant för Juridiska föreningen, till 
exempel som anordnare av ett evenemang eller som representant på ett nationellt utbyte, ska 
ledamotens beteende präglas av en mogen och ansvarsfull inställning till alkohol. Märkbar 
berusning får inte förekomma.  
 
Juridiska föreningen är absolut emot och medverkar inte i sammanhang där: 

-‐ Berusning står i centrum.  
-‐ Konsumtion av alkohol är ansvarslös och utsätter människor för risker.  
-‐ Alkohol används i förnedrande och/eller kränkande syfte. 

 
 
 
 


