
Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 4 maj 2010

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson.

§ 2 Närvaro
Samtliga förutom Michael Pettersson.

§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Anton Strandberg och Marie Larsson.

§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes. 

§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.

§ 6 Kassör
Deklaration för taxering 2010 är inlämnad. Skatteverket har efter samtal uppgett att vi är en 
förening som faller in under 7:16 IL, samt att vi har skyldighet att lämna särskild uppgift, se 
baksidan på inkomstdeklarationen. 

§ 7 Informationsansvarig
Inget att rapportera.

§ 8 Webmaster/Marknad
Webb: Jobbet med kalendariet har inte påbörjats, men kommer att påbörjas inom kort. Det 
finns inget större hinder för att det skulle kunna fungera.

Marknad: Jobbet med väskan inför nästa termin kommer snart att börja. Stockholmsresan 
inför nästa år börjar planeras av marknadsansvarig Andreas Nordström och ordförande Marie 
Larsson.



§ 9 Vice ordförande
Imorgon kommer Sven-Erik Alhem, hitintills är allt klart. 

10 § Sport
Inget utbyte i form av fotbollsturnering och sittning sker med studenter från Vasa, alla 
avanmälde sig i förra veckan. Till fotbollsturneringen bjuds medicinarna in för att turneringen 
ska bli av. Quiz är bokat till fredag 2010-05-14. Tentafesten är bokad till Corona 2010-06-03, 
lokalen är bokad speciellt för juristerna eftersom Corona i vanliga fall har stängt på torsdagar. 
Mötet beslutar att ge sportmästare Anton Strandberg rätt att köpa in fotbollar och övriga grejer 
som behövs till turneringen.

11 § Klubb
Se sport.

12 § De Facto
Tidningen har gått till tryck och kommer ut 2010-05-12.

13 § Ordförande
På fredag 2010-05-07 kommer institutionen att ha PBL-utbildning för två hit resta studenter 
från Vasa samt deras lärare. Ordförande Marie Larsson och viceordförande Emilia Liedbeck 
ställer upp och deltar vid utbildningen och den tillhörande lunchen. Efter mötet inför Juristens 
Dag 2011 ställer sig Anna Dahlenius och Anna Deibrant positiva till en närmare kontakt med 
JF:s styrelsen. Frågan om telefonkostnader diskuteras. Mötet beslutar att ge Skype ett försök.

14 § Utbildning
På utbildningsmötet i Lund pratades det mycket om skriftlig framställning, många ansåg att  
det viktigaste vore om bedömningen av PM även sker i form av en muntlig respons och inte 
enbart i form av skriftliga kommentarer. I övrigt så diskuterades mycket frågan om skriftliga 
eller muntliga kommentarer. Även syftet med PM diskuterades och det faktum att det måste 
framgå mycket tydligare vilket syftet med PM är. Studenternas språkbruk och lärarnas respons 
på detsamma diskuterades. Efter diskussion om PM gick diskussionen över till kursplaner och 
betygsättning. Den största frågan var om det skulle vara obligatoriskt att klara vissa 
minimikrav för att uppnå ett betyg eller om det skulle räcka att få tillräckligt höga  poäng för  
att uppnå ett specifikt betyg.
  

15 § Övriga frågor
Extra årsmöte kommer att äga rum i S205 klockan 16.30 2010-05-11.

Vid protokollet,
Robin Andersson,
Informationsansvarige och sekreterare

___________________________ ___________________________
Justerat, Anton Strandberg Justerat, Marie Larsson
Sportmästare Ordförande


