
Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 16 februari 2010

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie

§ 2 Närvaro
Micke, Salle, Emilia, Marie, Alex, Petter och Robin

§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Petter och Micke

§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen ändras och sedan godkännes 

§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.

§ 6 Kassör
Inget

§ 7 Informationsansvarig
Inget

§ 8 Webmaster/Marknad
Ej närvarande

§ 9 Vice ordförande
Avslutningsceremonin gick bra

10 § Sport
22 närvarande vid utskottsmötet. Viss arbetsfördelning genomförd. Pubbkväll tisdag nästa 
vecka. Quiz på fredag nästa vecka. Anton styr upp pulkatävling i eftermiddag.

11 § Klubb



Samma som ovan

12 § De Facto
Prutar vidare på tryckningsavtal för tidningen. Protokoll från årsmötet efterfrågas

13 § Ordförande
Planerar vidare på presentationen av Jf i klasserna. Det beslutas att informationen vid T2 sker 
klockan 13.00 s205. Jf i Vasa efterfrågar ett utbyte, Marie utreder vidare. Förslag att slå ihop 
den samhällsvetenskapliga institutionen och den juridiska institutionen diskuteras. Jf ställer 
sig mycket tveksam till förslaget. Studentkåren kommer att utannonsera en studentyra, tanken 
är att respektive sektionsförening drar ihop varsitt lag. Pengar har tillskjutits studentkåren för 
att nyansera genusarbetet på skolan. Första föreläsningen fredag 16/4. En sammanfattning av 
euromötet presenteras. Från de andra föreningarna kommer att förslag om en gemensam 
studentkryssning. 

14 § Utbildning
Protokoll från euromötet kommer inom kort att presenteras på Jf: s hemsida. Vid euromötet 
diskuterades det faktum att Jf Örebro ska JO-anmäla universitetet eftersom en student har 
vägrats att dra tillbaka sin tenta. Tentastressen diskuterades på mötet. Vid mötet bestämdes att 
representanter från Umeå ska undersöka möjligheten till intervjuförfarande vid 
tingsmeritering. Överlag präglades mötet av en diskussion kring hur studenternas studiestress 
skulle minskas. Ett förslag vara att tingsmeriteringen skulle sänkas till 1 ½ år istället för 
dagens 2 år. Vad vardera ort kan göra för att minska stressen diskuterades. Frågan hur vi kan 
minska studiestressen vid Umeå universitet diskuteras av styrelsemedlemmarna. Ett förslag är 
en artikel i De Facto från en arbetsgivare där de beskriver hur intervjuförfarandet och 
anställningarna går till. 

15 § Övriga frågor
Informationen kring juristens dag saknade Jf: s logga. Överhuvudtaget saknades associationer 
till att evenemanget arrangerades av Jf. Ett förslag för att förbättra till nästa år är att tillsätta 
en extra styrelseledamot med juristens dag som huvudansvar. Förslag kommer presenteras att 
tillsätta ett utskott under utbildning, med inriktning mot jämställdhetsarbete.

Vid protokollet,
Robin Andersson,
Informationsansvarige och sekreterare
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