
Årsmöte för juridiska föreningen i Umeå 2010.    2010-02-08 
 
 
 
 
 
 
 
1) mötets öppnande 
Mötet öppnas 
 
2) Mötets vederbörliga utlysande 
Årsmötet ansåg mötet vederbörligen utlyst 
 
3) val av mötesordförande 
Joel Holmgren valdes till ordförande med Emilia Liedbeck som tar hand om punkterna 9, 10 och 
11. 
 
4) val av mötessekreterare 
Salomon Nutti valdes till mötessekreterare 
 
5) val av två justerare 
Anton Strandberg och Mikael Pettersson valdes till justerare 
 
6) Fastställande av dagordning 
dagordningen fastställdes av årsmötet 
 
7) Genomgång av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
Som ordförande går Joel Holmgren igenom ordförandens verksamhetsberättelse:  
I samband med arbetsmarknadsdagen var Umeå ansvariga för JURO-mötet som hölls i Umeå. 
Umeå var huvudansvarig för Svenska Juridiska Mästerskapen. Daniel Jonsson lämnade Umeå och 
styrelsen under året och styrelsen valde att fördela Marknadsansvariges uppgifter inom styrelsen. 
Vissa saker med hänförelse till marknadsdelen blev lidande under året till följd av detta. Exempelvis 
stockholmsresan var inte fullsatt.  
Kårobligatoriet kommer att avskaffas men JF kommer klara sig bra i och med att de inte är 
beroende av pengar från kåren. 
Institutionsstyrelsen avskaffades till förmån för prefektstyret. Det fungerar i dagsläget mycket bra.  
Lokalbyte har jobbats med under året men det är väldigt svårt. Högt tryck på lokaler från föreningar 
som inte har någon lokal och höga kostnader på lokaler över marknivå. 
 
Joel Holmgren föredrar vice VD:ns verksamhetsberättelse i Frida Grubbströms frånvaro.  
 
Marie Larsson föredrar verksamhetsberättelsen för Kassör: 
JF startade året med en minusbudget för att minska överskott från tidigare år. JF ska gå plus minus 
noll. JF har jobbat mycket med sponsring. Sektionsbidraget blev större i år än räknat med så 
minuset blev mindre än tänkt. I och med kårobligatoriets avskaffade kan det dock vara bra med ett 
kapital. En ny samarbetspartner har skaffats under året. Inga problem med att stockholmsresan inte 
var full eftersom vi fick större bidrag. En ny dator för De Facto:s verksamhet är inköpt eftersom det 
var mycket strul med den gamla datorn under året.  
 
Marie Larsson läser upp Maria Ekströms verksamhetsberättelse för informationsansvarig: 
Protokollen för styrelsens möten har lagts upp på hemsidan. Prenumeration på JF:s nyhetsbrev har 



varit en punkt i poängjakten under nollningen och detta var ett mycket bra sätt att få medlemmarna 
att ta del av nyhetsbrevet. Det har varit problem med nyhetsbrevet, både att det inte kommit fram 
och att texten blivit konstig. Hon föreslår att tekniken för nyhetsbrevet bör uppdateras. 
Maria har även varit ansvarig för student för en dag. 
 
Alexander Häggkvist föredrar verksamhetsberättelsen för utbildningsansvarig: 
Började med JURO-mötet. Det var mycket lyckat. Tre JURO möten har hållits till. Lund, Uppsala 
och Göteborg. Till övervägande del har det behandlat frågor om juriststudenternas stress. Frågor om 
notarieantagningen har diskuterats. Målsättningen blev att hitta konkreta förslag till att mindra 
stressen bland studenterna. En enkät skickades ut. Frågan avslutades med att varje ort fick lämna 
förslag.  
På det lokala planet är juriststudenterna i Umeå nöjda med sin utbildning. Få frågor från studenterna 
har nått Alexander. De frågor han lyft har institutionen redan varit medvetna om. Exempelvis frågan 
om information om utlandsstudier.  
Alexander har träffat studierektor Ulf Israelsson regelbundet och det är bådas förhoppning att dessa 
träffar ska fortsätta nästa verksamhetsår. 
 
På grund av att Daniel Jonsson inte är här läser Andreas Nordström upp hans verksamhetsberättelse: 
Umeå var huvudansvarig för hela Svenska juridiska mästerskapen och detta krävde väldigt mycket 
tid. Daniel kände att han inte riktigt kom igång med sin post som marknadsansvarig. Daniel föreslår 
att marknadsansvarig posten borde delas upp i två.  
 
Andreas Nordström föredrar sin verksamhetsberättelse för marknadsansvarig posten: 
Andreas tog över efter Daniel Jonsson.  
Andreas jobbade med att förnya samarbetsavtalet och de samarbetspartners vi hade tecknade nya 
avtal. Lindahl blev en ny samarbetspartner för 2010.  
Andreas har ordnat med väskor till termin ett. Detta blev dock försenat på grund av sponsorerna och 
det faktum att han tog över så sent. Styrelsen delegerade arbetet med stockholmsresan som 
egentligen ligger på marknadsansvarig till Karin Hellander och Kamilla Atmarsson.  
 
Andreas Nordström föredrar verksamhetsberättelsen för posten som webmaster: 
Hemsidan har fått en ny design. Detta medförde vissa problem. Detta löstes kostnadsfritt. Detta var 
relativt omfattande förändringar av koden. För att göra den mer lättanvänd och lättföränderlig. 
Forumet slutade fungera och styrelsen beslutade att ta bort det publika forumet på hemsidan.  
Andreas har även designat en helt ny websida för juristens dag.  
Nu finns det även ett nytt system för att skicka ut nyhetsbrevet till medlemmarna. 
  
Pontus Lindgren föredrar verksamhetsberättelsen för posten som Klubbmästare: 
Årets sittning tog väldigt mycket tid under våren men endast 40 st. anmälde sig. Ska man anordna 
någonting så stort måste man börja mycket längre i förväg.  
Det har sammanlagt blivit 8 st. Quiz under året.  
Pontus har kontrollerat möjligheterna för en juristturnering i poker men detta ligger på is.  
Jurister vs. Medicinare - sittning med 200 deltagare.  
Pontus har inte alls jobbat med utskott utan tagit allt ansvar själv. Rekommenderar dock 
utskottsarbete. Blev inte någon vårsittning eftersom årets sittning ställdes in.  
 
Fredrik Normark föredrar verksamhetsberättelsen för sportmästare: 
Halltiderna på landstingshallen har gått på som vanligt. Fotboll på måndagar och innebandy på 
tisdagar. Som ett led i strävan att vidga medlemmarna som deltar i sportevenemang har Fredrik 
annordnat spökboll på halltiden. Fredrik tror att alternativa sporter är en bra idé. Viktigt att lyssa på 
medlemmarnas önskemål. Förhoppningen har varit att införa någon aktivitet på vintern utomhus. På 
sommaren spelar vi fotboll på torsdagar utomhus.  



Året inleddes med Jurist vs Medicinare turneringen. Detta blev väldigt lyckat.  
Under våren annordnades innebandyturnering mellan terminerna på juristprogrammet på IKSU. 
Mitt i tentaplugget ställde JF upp med ett lag i brännbollsyran. Uppslutningen bland studenterna var 
ganska dålig. Fler som tittade på dock. Beachvolleybollturnering på IKSU under hösten.  
 
 
Jaquline är inte närvarande och Joel Holmgren sammanfattar verksamhetsberättelsen för 
chefredaktör för De Facto. 
 
8) Ekonomisk redovisning 
Kassör Marie Larsson går igenom ekonomin för det gångna verksamhetsåret. En kopia av 
resultatrapporten visas upp för årsmötet. Minusresultatet för året blev -12 721.50. Lite mindre än 
beräknat.  
Balansrapporten visas upp för årsmötet.  
31/12 -09 fanns ett totalt överskott på nästan 100 000 kr. Pengar ska användas kommande 
verksamhetsår.  
Oväntade utgifter under året var stockholmsresan som inte såldes slut. Detta medförde högre 
kostnader för JF.  
 
9) Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
Emilia Liedbeck föredrar revisionsberättelsen för det gångna verksamhetsåret. 
  
10) fastställande av balans- och resusltaträkning för det gångna verksamhetsåret.  
Årsmötet fastställer balans- och resultaträkning för 2009. 
 
11) Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 
Årsmötet beviljar 2009 års styrelse ansvarsfrihet.  
 
12) Beslut om budget 
Årsmötet beslutar att styrelsen för 2010 beslutar om budget för 2010.  
 
13) beslut om fastställande av medlemsavgift 
Årsmötet fastställer medlemsavgiften för 2010 till 0kr. 
 
14) val av revisor 
Styrelsen har inget förslag till revisor. Valberedningen får till uppdrag att föreslå revisor och 
styrelsen får kalla till nytt årsmöte. 
 
15) val av firmatecknare  
Årsmötet väljer Marie Larsson och Alexander Häggkvist till firmatecknare. 
 
16) val av styrelse  
Årsmötet kan inte fastställa den styrelse som föreslogs av medlemsmötet. 
Årsmötet fastställer, förutom kassörsposten, den styrelse som föreslogs av medlemsmötet. 
Alexander Häggkvist väljs av årsmötet till Kassör 
 
17) val av valberedning alternativt valberedningens ordförande 
Andreas Nordström väljs till valberedningens ordförande 
 
19) val av eventuella suppleanter 
Styrelsen har inte funnit några problem med suppleanter men inte heller funnit det aktuellet att 
rekommendera årsmötet att välja suppleanter.  



Årsmötet beslutar att inte välja några suppleanter. 
 
19) övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
 
20) mötets avslutande 
Joel Holmgren avslutar juridiska föreningens årsmöte 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
        Mikael Pettersson - justerare 
 
         
                                                      
Salomon Grape Nutti - sekreterare 
 
        Anton Strandberg - justerare 
                                                   
 
             


