
Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 23 februari 2010

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie

§ 2 Närvaro
Gör samtliga styrelsemedlemmar förutom Anton

§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Alexander och Petter

§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes utan ändringar.

§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.

§ 6 Kassör
Budget presenteras. Förslag från sport/klubb att ändringen sker, omfördelning av budgeten. 
Från temafesten till valfri sittning, kr 3000. Förslag godkännes. Förutom fastställes budgeten. 

§ 7 Informationsansvarig
Inget 

§ 8 Webmaster/Marknad
Ny hemsida med bättre design, samarbetspartners syns tydligt, dokument i pdf, överlag 
uppdaterade funktioner. Tidigare protokoll finns bevarade i databasen och kan fås ut vid 
förfrågan. Ny punkt ”om jf” läggs till på hemsidan, med information om jf: s organisation, 
vårt dagliga arbete, historia och överlag information om jf. Möte imorgon s208 vid 12.00 för 
att presentera administratörskonsollen. 

Jf: tröjorna hämtas inte ut. Andreas skickar ut meddelande till de 3 som inte hämtat ut sina 
tröjor. Sista inlämningsdag till SJM har precis passerat. Arbetet med att hitta domare går segt, 
men det kommer att lösa sig. 



§ 9 Vice ordförande
Sal bokad till föreläsning med Mattias Darhlen 11 mars sal hörsal D 15.00, akademisk kvart. 
Info skickas via nyhetsbrev. Affischer finns budgeterade. Emilia kollar vidare Sven-Erik 
Alhem om gästföreläsning.
 
10 § Sport
Ingen pubbkväll p.g.a. att NH inte kunde hålla med lokal. Möte med HHUS under dagen 
angående gemensam sittning. Granh och Lindgren styr vidare snöbollslekarna.   

11 § Klubb

12 § De Facto
Alternativt tryck Helhetreklam 11.500 eller Print och Media 11.700. Petter föreslår 
Helhetreklam. Förslaget godkänns. Ikväll börjar layouten för tidningen. 

13 § Ordförande
Angående samarbete med Vasa är förslaget från Vasa att 20-30 personer kommer över för att 
umgås och socialisera. Mötet ställer sig positiva till ett utbyte. Micke med utskott kollar 
närmare på detta. Jämställdhetsutskott, presentation efterfrågas innan beslut tas, förslagsvis 
nästa vecka. Siv Nyqvist, ansvarig för utredning av en hopslagning av samhällsvetenskapliga 
institutionen och juridiska institutionen efterfrågar Jf: s åsikter, mötet beslutar att Marie och 
Salle förmedlar vår åssikt i kombination med representanter från statsvetenskapliga 
institutionen. 

14 § Utbildning
SAMSEK: s utbildningsmöte: byte av universitetsrektor är på gång. 10 klassrum kommer att 
utrustas med projektorer och datorer. Nomineringar till årets pedagogiska pris kommer att 
efterfrågas genom nyhetsbrevet. Utredningar angående reglerna om fördelning av stipendier 
till utlandsstudier diskuteras och kommer eventuellt att ändras.  

15 § Övriga frågor
Frågan huruvida EPP med Quiz är exklusivt varumärke för. Beslut om att mer ketchup köps 
in. Fler bord i Ub, Marie och Emilia kollar med Åke i biblioteket. Akademiska hus har ändrat 
organisationen, eventuellt berör det oss genom att JF måste betala hyra för jfrummet. Nytt 
organisationsschema för JF klubbas. Bejstam slutar som prefekt i juni, fortfarande oklar hur 
det ska fungera efteråt och vem som ska ta över.

Mötet avslutas.

Vid protokollet,
Robin Andersson,
Informationsansvarige och sekreterare
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