
Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 30 mars 2010

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson.

§ 2 Närvaro
Alla närvarar utan sekreterare Robin Andersson. 

§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes kassör Alexander Häggkvist och sportmästare Anton Strandberg.

§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes. 

§ 5 Föregående protokoll
Frågan om godkännande av föregående mötes protokoll bordlades då sekreteraren ej var 
närvarande. 

§ 6 Kassör
En sammanställning av ekonomin kring Juristens Dag kommer snart. Fakturan för trycket av 
de Facto har inkommit och kommer att betalas inom kort. 

§ 7 Informationsansvarig
Punkten utgår då sekreterare tillika informationsansvarige Robin Andersson ej var närvarande. 

§ 8 Webbmaster/Marknad
En annons om sommarjobb på CSN:s huvudkontor i Sundsvall sattes under förra veckan upp 
på anslagstavlorna samt på webben. Detta skedde utan styrelsens godkännande på grund av att 
sista ansökningsdag var mycket kort inpå. 

De inofficiella affischerna till Jurist vs Ekonom-turneringen är nu klara. Den officiella 
affischen är färdig och vi avvaktar endast godkännande från HHUS. 
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Marknadsansvarige Andreas Nordström har bokat in ett möte med HHUS konsultgrupp 
gällande diskussioner om revisor till föreningen. 

Gällande webben finns inte mycket nytt att rapportera förutom att vår logotyp nu är utbytt till  
den korrekta varianten på JURO:s webbsida. 

§ 9 Vice ordförande
Vice ordförande Emilia Liedbeck hade ingenting att rapportera. 

10 § Sport/Klubb
Vi får 3000 kr från kåren i bidrag till Vårsittningen. Förra veckan var närvaron god på 
innebandyn. Denna vecka var det inte så bra. Dessa sportevenemang är väldigt bräckliga 
eftersom det är samma personer som närvarar hela tiden. Anton jobbar för att hitta på nya 
sportrelaterade aktiviteter. 

Utomhusfotbollen har generellt sett bättre närvaro. Här dyker även medicinarna upp. 

Anton skall kolla med HHUS om möjligheter att arrangera fotboll och innebandy tillsammans 
med ekonomerna. 

IKSU håller hårt på den rörliga kostnaden för studenter utan IKSU-kort. Detta är ett stort 
problem angående Vasastudenterna. 

Sportmästare Anton Strandberg skall kolla vidare på möjligheterna att hålla fotbolls-
turneringen utomhus. 

Klubbmästare Michael Pettersson tog upp frågan gällande priserna under quizzen på E-
pubben. De är inte särskilt sugna på att lägga ner arbetet på att skaffa fram bättre priser. 
Klubbmästare Michael Pettersson hittade någon typ av vaser i förrådet som är gamla 
examensgåvor. Dessa kan användas som priser på quizzen. 

Det går tungt med anmälningar till Jurist vs Ekonom-turneringen. Detta beror främst på att det 
ligger så pass långt fram i tiden. 

11 § De Facto
Redaktionsmöte igår. Tidningen verkar bli full. Chefredaktör Petter Maaherra funderar på att 
utöka sidantalet till hösten för att slippa neka bidrag. Det är få T6:or som skriver för 
tidningen. 

12 § Ordförande
På förra ordförandemötet diskuterades juristkryssningen. Det kommer att göras en preliminär 
intresseundersökning på alla orter. Efter detta preliminärbokar Stockholm platserna på båten. 
Preliminärt kommer den att ske v 39. Problemet med detta datum är att det krockar med 
nollningen. 

Kåren har en studiesocial grupp som diskuterar studiesociala aktiviteter. Nu efterfrågas 
representanter som skall nomineras från JF. Anton anmälde sig som frivillig och beslut 
fattades på att nominera honom. 
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SAMSEK kommer att betala ut sektionsbidraget för höstterminen 2009. Det kommer att 
hamna runt 21 800 kr. Detta kommer givetvis att minska när kårobligatoriet avskaffas. 
Diskussioner fördes angående medlemslistor och dylikt i JF när detta sker. Det föreslogs att 
styrelsen håller ett extra möte gällande just detta ämne för att diskutera frågan mer ingående. 

Kårens alkoholpolicy har nu offentliggjorts. Denna stadgar att merparten av föreningarnas 
aktiviteter skall arrangeras på ett sådant sätt att alkoholen inte är det centrala. Detta torde inte  
innebära några problem för oss. 

Kursutvärderingarna har inkommit och utvärderats. Klagomål har framförts på hur tentorna 
delas ut till studenterna samt på diverse störningsmoment. Det har även diskuterats gällande 
vilka befogenheter tentamensvakterna har. 

Beslut togs på att godkänna de förslag som inkommit. Förslagen innebär att man delar ut 
tentorna till studenterna t.ex. kl. 08:45 och vänder de upp och ner, sedan får studenterna börja 
skriva klockan 09:00.

Försäljning av Juristens lilla uppsatshandbok kommer att ske. Priset kan inte fastställas just nu 
då vi måste diskutera eventuell royalty med Mattias Hjertstedt. Information kommer att gå ut  
till medlemmarna efter påsk. 

13 § Utbildning
Det är dålig uppslutning på utbildningsrådet. Arbetet med utbildningsutskottet går ganska 
trögt. Efter påsk skall arbetet komma igång på riktigt. Ingen av dem som är medlemmar i 
utbildningsrådet har varit intresserade av att gå med i utskottet. 

14 § Övriga frågor
Inga övriga frågor. 

Vid protokollet,
Andreas Nordström,
Marknadsansvarig, webbmaster och tillfällig sekreterare
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