
 

 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 17 maj 2016 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Hanna Lundkvist. 

 

§ 2 Närvaro 

Ordförande Hanna Lundkvist, vice ordförande Tim Prellwitz, informationsansvarig Filippa 

Alsén, utbildningsansvarig Siran Alkhamisi, marknadsansvarig Anna Holmgren, 

klubbmästare Torgny Palm, sportmästare Jolinn Uhlin, chefredaktör de Facto Andreas 

Ferelius och ordförande JR Hilda Skogqvist. 

 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare väljs Tim Prellwitz och Anna Holmgren.  

 

§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns.  

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2016-05-03, protokoll från 2016-05-10 och protokoll från 2016-05-12 

godkänns. 

 

§ 6 JD  

Representant för huvudansvariga för JD meddelar det övergripande upplägget för mötet i 

eftermiddag med styrelsen klockan 16.00.  

 

§ 7 General  

Generalerna meddelar att styrelsen har fått information om aktiviteterna som planerats under 

insparken, och att mer information och uppdateringar av planeringen kommer längre fram. Då 

merparten av styrelseledamöterna inte läst igenom planeringen ännu bestäms att detta ska 

göras inom kort, och om det finns synpunkter ska dessa framföras till generalerna.  

 



Generalerna meddelar vidare att ett första utkast av välkomstfoldern till de nya studenterna är 

klart, och att foldern har skickats till styrelsen för att vi ska kunna ta del av denna. 

 

§ 8 Ordförande 

Ordförande har en fråga angående lagböckerna, som kommer att säljas i början av 

höstterminen. Ordförande meddelar att vi inte får samma pris som föregående år (600 kronor), 

utan för 700 kronor. De lagböcker som inte blir sålda får returneras utan extra kostnad. Även 

om det blir en kostnadshöjning är styrelsen intresserad av erbjudandet. Styrelsen tycker att vi 

ska köpa in 80 stycken lagböcker för 700 kronor styck plus 6 % i moms.  

 

§ 9 Vice ordförande 

Klubbmästare har en fråga om att eventuellt skiva ett samarbetsavtal mellan ELSA, JF och 

IGNE (efter det lyckade samarbetet med rättegångstävlingen), vilket är någonting som kanske 

kan ses över i framtiden.  

 

§ 10 Ekonomiansvarig 

Ekonomiansvarig meddelar att det finns extra pengar som kan tillföras någon av styrelsens 

poster, exempelvis till JF:s 25 års bankett som klubbmästare ansvarar för.    

 

Ekonomiansvarig meddelar vidare att hon skickat brev till Skatteverket för att få befrielse för 

att deklarera. Med frimärken blev detta en kostnad på 42 kronor. Styrelsen tar beslut på detta.  

 

Ekonomiansvarig meddelar att hon var tvingen att ta bussen till skolan då hon skulle 

transportera den nya skrivaren till JF-rummet, vilket blev en kostnad på 20 kronor för 

bussbiljett. Styrelsen tar beslut på detta.  

 

Ekonomiansvarig tar upp frågan hur styrelsen ska göra med den gamla styrelsen. Styrelsen 

kommer överens om att fundera över om någon i styrelsen med bil kan ta på sig att återvinna 

den gamla skrivaren.  

 

§ 11 Marknad 

Marknadsansvarig meddelar att försäljningen för Stockholmsresan kommer äga rum på 

måndag.  

 

Marknadsansvarig meddelar att väskan kommer att ha ett mindre tryck än vad som var 

planerat från början.  

 

§ 12 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig berättar om balen i Örebro, som ägde rum i helgen som varit. Kostnader 

för flyg fram och tillbaka blev 818 kronor plus för flygbuss för 532 kr (213 + 65 + 65 + 189). 

Vandrarhem kostande 1260 kr för två personer. Värdortspresent kostande 69 kronor. Den 

totala kostnaden blir således 2679 kronor. Styrelsen tar beslut på detta.  

 

Utbildningsansvarig meddelar om senaste mötet med institutionen och med kåren samt med 

utbildningsutskottet och allt gick bra. Kommande veckorna har utbildningsansvarige möte 

med GoFu, korsombuden och programrådet samt möte med studierektorn på juridiskt forum 

ska utbildningsansvarig även delta i. På mötet med studierektorn ska rundvandringen för 

nollningen diskuteras närmare, samt info kring juridiskt forum inför rundvandringen. 

Utbildningsansvarig meddelar även att vi kommer att få en ny kårstyrelse som tillträder i juli 

2016.  



 

 

§ 13 Info 

Informationsansvarig meddelar att hon köpt fika inför budgetmötet med JD i eftermiddag.  

 

§ 14 Studiesociala 

 

Sport 

Sportmästare tar upp avtalet med UWC. Sportmästare har försökt revidera avtalet så att ev. 

motsägelser, felstavningar osv. ska ha rättats till. Därutöver anser sportmästare att det 

fortfarande kvarstår några frågetecken i avtalet. Detta tog sportmästare upp med UWC-

gruppen för att höra vad de har för åsikter kring avtalet. Fick då till svar att "det spelar inte så 

stor roll vad som står i det där avtalet, vi löser allt under planeringen". Detta är någonting som 

kommer att diskuteras mer. Styrelsen framhåller att det är av stor vikt att det finns ett väl 

utformat avtal, och att detta måste föras fram till arbetsgruppen för UWC.  

 

Sportmästare meddelar ytterligare ett problem med avtalet vilket är att det nyligen inkommit 

ytterligare en förening som vill vara med i avtalet som en av de arrangerade parterna. De har 

alltså inte sagt någonting förrän igår, och var inte heller närvarande på mötet när vi röstade 

om avtalet. Sportmästares ståndpunkt i det hela är lite "de får skylla sig själva" eftersom de 

faktiskt haft tid att läsa igenom avtalet och att sportmästare gav alla en vecka att invända mot 

röstningsförfarandet, men inget uppkom. Hur detta ska bemötas ska diskuteras i 

arbetsgruppen för UWC.  

   

Klubb 

Klubbmästare meddelar att det uppkommit frågetecken kring om Juridiska föreningen i Umeå 

fyller 25 år i år, och att det är Juristprogrammet som fyller 25 år i år.   

 

Klubbmästare meddelar att det förmodligen kommer behövas med pengar än vad som 

budgeterats till JF:s bankett. Alla styrelseledamöter ska se över om det finns pengar på 

respektive persons post, om det eventuellt finns någonting som kan användas till banketten.  

 

Klubbmästare meddelar att tentafesten är bokad till den 3 juni.  

 

§ 15 JR 

Ordförande för JR meddelar att sista mötet med JR var föregående vecka. 

 

Ordförande för JR tar upp vilka kostnader hon haft för balen i Örebro. Flyget tur och retur 

kostade 818 kronor, flygbussar kostade 360 kronor (131+189+20+20). Kostanden blir totalt 

1178 kronor. Styrelsen tar beslut på detta.  

 

§ 16 de Facto 

Chefredaktör för de Facto uppmanar styrelsemedlemmarna att skicka in frågorna, som ska 

publiceras i nästa tidning.  

 

 

§ 17 Övriga frågor 

Utbildningsansvarig frågar styrelsen om det är okej att hon inte deltar i budgetmötet i 

eftermiddag, med anledning av att utbildningsansvarig har flera andra möten inbokade under 

tentaplugget. Majoriteten av styrelsen tycker att det är okej.  



 

Utbildningsansvarig meddelar att efter mötet med kåren pratade hon och Rebecca (på kåren) 

kort om insparkstemat då utbildningsansvarige sa att styrelsen har röstat igenom att ha EU-

temat och att styrelsen tillsammans med generalerna kommer att gå igenom lekar och 

evenemang löpande. Utbildningsansvarige frågade även om vi hade kunnat skicka lekarna till 

henne om hon hade några åsikter kring dem och Rebecca sa att det givetvis bara var att skicka 

om vi ville det (hon jobbar även på sommaren). Möjligheten finns således om det skulle 

uppkomma funderingar under arbetes gång.  

 

Utbildningsansvarig tar upp frågan hur vi ska göra med JF-rummet under tentaplugget. 

Styrelsen bestämmer att rummet ska vara öppet som vanligt och att den som har lunchvakt 

även ska ansvara för att brygga kaffe.  

 

 

 

 

§ 18 Mötets avslutande  

Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

Vid protokollet, 

 

Filippa Alsén, 

Informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Tim Prellwitz Justerat, Anna Holmgren 

Vice ordförande Marknadsansvarig  

 

 

 

 


