
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 1 oktober 2013 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Ulrika Byström 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Ulrika Byström, informationsansvarig Fredrik Forseryd, ekonomiansvarig Jonas 
Brandt, utbildningsansvarig Jenny Viklund, marknadsansvarig Emma Pakki, klubbmästare 
Fredrik Ferrand Drake del Castillo, chefredaktör de Facto Carl Matz och ordförande JR 
Viktoria Blind  
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes marknadsansvarig och klubbmästare 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänna protokoll  
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig informerar om att Aula Nordica samt Universum är bokade för 
examensceremoni den 25 januari. Ska gå ut med information till institutionen samt till 
studenterna.  
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
 
 
§ 8 Juristens dag 
Ordförande meddelar att Jeanne Sinclair har hört av sig och meddelat att Juristens dag har 
bokat in en gästföreläsning i november. 
 



Informationsansvarig meddelar att han har fixat e-postadresser till hela arbetsgruppen. 
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig meddelar att hon ska besöka Ackordscentralen för samarbetsmöte torsdag 
4/10. 
 
Marknadsansvarig meddelar att allt är klart inför Stockholmsresan.  
 
Marknadsansvarig har bokat in en EPP 7/11 med Kaiding på E-puben. 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästarinnan låter via klubbmästaren hälsa att information om volleybollturneringen går 
ut till veckan. Ordförande tipsar om att gå ut i klasserna och även informera om 
fotbollsturneringen samtidigt, då närvaro vid fotbollsträningarna är viktigt för uttagningen av 
lagen. 
 
Klubb 
Har sett i senaste fotbollseventet på Facebook att en student kommenterat att de har 
föreläsning och att JF då kommenterat på så sätt att det framstår som att vi ifrågasätter vikten 
av att gå på föreläsningar. Styrelsen är enig om att det är olämpligt att agera på det viset och 
att vi måste tänka på hur vi formulerar oss i föreningens namn.  
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktör har funderat på huruvida JF ska betala moms för tryckkostnaden på de Facto. 
Chefredaktören ska kolla upp detta med Skattemyndigheten.   
 
Chefredaktör tar upp frågan om att skicka ut tidningen till föreningens medlemmar, något 
styrelsen röstat ned tidigare. Chefredaktören ska räkna på detta och lägga fram ett 
kostnadsförslag.  
 
§ 12 JR 
Ordförande för JR meddelar att Peder som tillverkar hemsidan har fortsatta problem trots att 
Ipeer säger att det är klart.  
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig redogör för huvuddragen vid JURO-mötet som hölls i Uppsala i helgen. 
Ingen ny ordförande utsågs. Alla styrelser ska fundera över huruvida JURO ska ha en styrelse. 
Beslut måste fattas innan 14 oktober.  
 
Detta året har man kommit fram till att JURO ska vara ett diskussions-/informationsmöte. I 
nuläget förs inte nationella frågor utåt. Nackdelen med att ta bort ordförandeposten är att 
JURO kan förlora legitimitet. Ett nationellt organ kan vara och har varit av stor vikt. Tex i 
frågan om tingsnotarieplatser. Beslut tas på att Umeå förordrar att JURO ska ha en 
ordförande.  
  
Vidare fördes diskussioner angående förhållandet mellan föreningarna och kårerna.  
 



JF Örebro hade hållit studieseminarier med de nya eleverna där man pratat om frågor som 
studieteknik, tentahets, betygshets osv. vilket var uppskattat bland eleverna. En annan ort 
hade ämnesseminarier inför examensarbetet för att avgångseleverna ska få inspiration i olika 
ämnesområden.  
 
Utbildning ska se över hur CSN-avtalen ser ut då det har varit problem på en del andra orter 
med hp som släpar.  
 
Vid senaste mötet med utbildningsgruppen framhöll önskemål om att få representant från T1. 
Utbildningsansvarig ska fundera på hur rekrytering ska gå till.  
 
§ 14 Vice ordförande 
 
 
§ 15 Ordförande  
Ordförande var igår på Prefektmöte, det diskuterades bland annat lönekriterier och kursplaner.  
 
Ordförandemöte i Uppsala gick bra. De diskuterade bland annat styrelsesammansättning, 
vilket ser lite olika ut på olika orter. Vi i Umeå liknar Göteborg en hel del då varje 
styrelsepost i sig gör ganska mycket. En ort avser att dra ner på antalet ledamoter då det 
hämmar arbetet. Vissa orter arbetar mycket med tjänstemän och utskott. Men de är också 
mycket större föreningar än Umeå. Likt JURO-mötet diskuterades samarbete mellan kåren 
och föreningarna gentemot bland annat institutionen. Ordförande ska nu se över hur våra avtal 
ser ut. 
 
JF Stockholm har många styrdokument så att alla policys osv går igenom på årsmöten för att 
hållas uppdaterade, detta kan enligt ordförande vara värt att ta med sig då det blir lättare att 
föra över styrelsearbetet vid skifte.  
 
JF Göteborg har dragit i gång ett Mentorskapsprojekt mellan äldre och yngre terminer i 
samarbete med Lindahl, något som fallit ut väl. Detta finns nästan naturligt i Umeå då vi har 
en relativt god kontakt mellan terminerna men något som går att utveckla för att bli ännu 
bättre. 
 
Nästa möte hålls i Stockholm med ordförandena för hela Norden i samband med Stockholms 
bal 30 november.  
 
§ 16 Övriga frågor 
Nästa vecka hålls inget möte då halva styrelsen deltar i Stockholmsresan. 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vid protokollet, 
 
Fredrik Forseryd, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Emma Pakki Justerat, Fredrik Ferrand Drake 
Marknadsansvarig Klubbmästare 
 
 


