
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 29 januari 2013 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Julia Berglund. 
 
§ 2 Närvaro 
Samtliga förutom informationsansvarig Maja Edlund och sportmästare Oskar Nellström.  
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes utbildningsansvarig Emily Töyrä och kassör Lisa Claar. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll bordläggs tills nästa möte.   
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig Maja Edlund har anhållit om att köpa företagsbiobiljetter, och mötet 
beslutar att köpa in 20 biobiljetter. 
 
§ 7 Kassör 
Kassör Lisa Claar har gått igenom budgeten efter budgetmötet. Budgeten är för närvarande 
budgeterad med vinst. Kassör föreslår att lägga in JR:s hemsida och InDesign i budgeten och 
även lägga in en ny post i form av sparande för framtida ny lokal. Utbildningsansvarig Emily 
Töyrä föreslår att även lägga in en post för fika till Utbildningsgruppen, kassör föreslår att 
lägga det sistnämnda i styrelsen externt.  
 
Mötet beslutar att lägga 25 000 kr på sparande till lokal, 1 000 kr för fika, budgetera för 
inDesign med 10 000 kr och JR:s hemsida med 22 800 kr. Det skulle leda till en 
förlustbudgetering om 38 533 kr, vilket motsvarar ett resultat som Juridiska föreningen brukar 
budgetera med.  



§ 8 Juristens dag (JD) 
Fredrik Drake informerar om att banketten var lyckad och att utställarna var nöjda med 
Juristens dag.   
 
§ 9 Marknad  
Samarbetsavtalen är skrivna och klara. Marknadsansvarig Beatrice Rohdin ska se över om 
Lindahl fortfarande har rätt till annonsering i De Facto, då byrån inte längre är 
huvudsamarbetspartner.  
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Perla Fares har fått ett kostnadsförslag från Bianca på Strömma Fjäll (Hemavan) om en 
kostnad på 450 kr/person inkl boende och liftkort. Oklart huruvida det är per natt heller hela 
helgen.  
 
Första fotbollstillfället efter tentan var igår, med ca 6 deltagare. Ordförande Julia Berglund 
ska göra Perla till admin på Juridiska föreningens Facebooksida för marknadsföring av 
sporttillfällena.   
 
Perla Fares föreslår att ha en pulkaaktivitet eller liknande med korvgrillning på 
studentsportardagen 12/2. Styrelsen ställer sig positiv till detta. 
 
Perla Fares ska kontakta kåren för planering av Snow Wars.  
 
Klubb 
Fredrik Drake lyfter frågan om vilken dag terminens första EPP ska hållas samt meddelar att 
han ska kontakta E-puben för lediga datum.  
 
Klubbmästarinna Ulrika Byström har fått en fråga från Rotary om Juridiska föreningen är 
intresserad av att hålla en EPP i samarbete med dem. Mötet är av uppfattningen att det finns 
intresse för en sådan EPP bland medlemmarna.  
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktör för de Facto Jens Werner har fixat så att gamla upplagor av DeFacto finns i 
digital version för att publicera på hemsidan. Informationsansvarig Maja Edlund lägger ut 
dessa på Juridiska föreningens hemsida.  
 
Carl Matz har möte med Theresa i T2 imorgon för eventuellt samarbete med Theresa som 
redaktionschef. 
 
Minneskort till kameran kommer behöva köpas in. Beslut tas på att Carl Matz får köpa ett nytt 
minneskort.  
 
§ 12 JR 
Det gick bra på Juristens dag.  
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Programrådet fick tre representanter, diskussioner hade förts över övergripande områden. Inga 
konkreta beslut fattades. Målet är att få tre fasta representanter. 



 
Kommer bli studierektorsmöte på fredag med Lena Landström och utbildningsutskottsmöte 
på torsdag. 
 
JURO-mötet diskuterade allmänna frågor, bl.a. utredningen om notarie-systemet. Varje 
program ska bl.a. undersöka med sina respektive sponsorer hur de ser på tingsmeritering vid 
rekrytering.  
 
Utbildningsansvarig Emily Töyrä och Jenny Wiklund ska skriva ihop information om vad 
JURO är och vad JURO gör för publicering på hemsidan så att medlemmarna får större insikt 
om dess verksamhet. 
 
Angående tentor har Umeå universitet som mål att alla ska ha fått sina tentor inom 15 min 
från starttid. Vid JURO-mötet framkom att flertalet av de andra universiteten har sina tentor 
på bordet när de kommer in i skrivsalen och kan sedan vända på pappret när samtliga är 
närvarande och skrivtiden startar. Detta är något som måste ses över. Arbetet med detta har 
startat genom kontakt med Umeå Studentkår, studierektor samt Skrivsalsbevakningen. 
 
Angående T3:s tenta har många upplevt att den var omfattande och många hann inte med att 
svara på alla frågor. Jenny Wiklund har varit i kontakt med terminsansvarige som har 
meddelat att man kommer märka ifall resultatet frångår statistiken i hög grad.  
 
§ 14 Vice ordförande 
Pontus Sjölund har varit i kontakt med överåklagaren för organiserad brottslighet Björn 
Blomqvist angående gästföreläsning i vår. Han är intresserad men har tämligen fullbokat. 
Pontus Sjölund ska se över datum i maj, som Blomqvist föreslagit. 
 
 
§ 15 Ordförande 
Ordförande Julia Berglund, klubbmästarinna Ulrika Byström och tillförordnad vice 
ordförande Emma Lövgren har varit kontakt med Centrum för rättvisa angående caselösning. 
De är intresserade och datum är föreslagit till 27 februari. Målet är att det kan bli ett 
samarbete på lång sikt. 
 
§ 16 Övriga frågor 
Kallelse till årsmötet den 14/2 finns på Facebook och ska sättas upp på anslagstavlor.  
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet.  
 
Vid protokollet, 
Fredrik Forseryd, 
Tillträdande informationsansvarige och sekreterare 
 
 
 
 
 
 



 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Emily Töyrä Justerat, Lisa Claar 
Utbildningsansvarig  Kassör 
 
 
 


