
Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 27 april 2010

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson.

§ 2 Närvaro
Samtliga förutom Petter Maaherra och Alexander Häggkvist.

§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Salamon Grape Nuti och Michael Pettersson.

§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes. 

§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.

§ 6 Kassör
Bordlägges då kassören inte närvarar.

§ 7 Informationsansvarig
Frågan väcks om vi kan göra reklam för mentorskapsprojektet. Mötet beslutar att erbjuda 
plats på JF:s anslagstavlor och hänvisa vidare till marknadsansvarig Andreas Nordström vid 
intresse av att annonsera genom nyhetsbrevet. 

§ 8 Webmaster/Marknad
Web: När saker läggs in på kalendariumet syns det lite otydligt, det vore bra om tid och datum 
syns lite tydligare, önskvärt vore också om information presenterades på förstasidan när ett 
evenemang närmar sig. Någon form av lösning så att uppkommande event ses på förstasidan 
efterfrågas. Vidare efterfrågas att något händer på förstasidan, exempelvis ett bildspel.

Marknad: SJM gick bra men ingen placering för Umeå p.g.a. inställda flyg blev det stora 
problem med transporter, men i slutändan ordnade sig allt.



§ 9 Vice ordförande
Inget att rapportera.

10 § Sport
Snart dags att anmäla lag till bränbollskuppen. Frågan skickas vidare till ansvarig för 
nollningen Anders Liljekvist. Mötets beslutar att budgetera för fem lag. Anmälningar till  
fotbollsturneringen 2010-05-08 har börjat, intresset är dock lågt, runt fyra till fem lag 
beräknas delta.   

11 § Klubb
Sittningsbiljetterna säljer bra, det säljs fler idag så vårsittningen blir av. Sex studenter kommer 
hit från Vasa över helgen 8-9 maj, orförande Marie Larsson börjar att planera inför helgens 
innehåll. EPP med quiz 2010-05-14 på E-pubben.  

12 § De Facto
Utgår då chefsredaktör inte är närvarande.

13 § Ordförande
Anna Deibrant och Anna Dahlenius har tackat ja till att bli huvudansvariga för Juristens Dag 
2011. Mötet ser gärna att de i framtiden närvarar vid ett mötet i månaden för att uppdatera 
styrelsen angående arbetsgången. Det viktigaste inför nästa Juristens Dag är att det syns 
tydligt att JF är ansvarig för Juristens Dag. 2010-05-04 håller kåren i ett mottagningsmöte 
som alla ansvariga för nollningen borde närvara på. Mötet beslutar att tillkalla ett extra 
årsmöte, med syfte att välja revisor, ordförande Marie Larsson och marknadsansvarig Andreas 
Nordström. Remisser till SAMSEK är inskickade, valberedningens förslag godtogs, Nils 
Gudmunsson är nu ordförande. Beslut har inte fattats angående sammanslagningen av 
samhällsvetenskapliga och juridiska institutionen.

14 § Utbildning
Inför kommande utbildningsmöte i Lund 2010-04-29  kommer följande att diskuteras: 
skriftlig framställning som en del av utbildningen. Är det bra att anta en hård attityd kring 
språket från början? Vilken kvalitet håller lärarnas kommentarer? Är lärarnas kommentarer 
begripliga? Vad tycker vi att lärarkommentarerna borde innehålla?

15 § Övriga frågor

Vid protokollet,
Robin Andersson,
Informationsansvarige och sekreterare


