
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 25 maj 2010 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson. 
 
§ 1a Val av sekreterare 
Andreas Nordström valdes till sekreterare 
 
§ 2 Närvaro 
Alla utom sportmästare Anton Strandberg och informationsansvarige Robin Andersson.  
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes kassör Alexander Häggkvist och klubbmästare Michael Pettersson.  
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 5 Föregående protokoll 
Utgår på grund av informationsansvariges frånvaro. 
 
§ 6 Kassör 
Det ser bra ut. Inga konstigheter. Kassören skall försöka ordna något smidigt sätt för att lösa 
posthämtningen på institutionen under sommaren. En budgetuppföljning inför hösten skall 
också genomföras.  
 
§ 7 Informationsansvarig 
Utgår. Vi gick igenom materialet och utkastet till layouten till informationsbroschyren. 
Kommer att tryckas hos Print & Media. Beslut om innehåll och layout kommer troligtvis 
komma behöva tas via mail.  
 



§ 8 Webmaster/Marknad 
Inget att rapportera angående webmasterdelen. 
 
Beslut togs om att köpa in en 85 cm rollup från rollups.se för 990 kr ex moms.  
Ansvarig: marknadsansvarige Andreas Nordström. 
  
Beslut togs på att öka budgeten för finsittningen (insparkssittningen) med 4000 kr till 10 000 
kr i marknadsföringssyfte.  
 
Beslut togs på att köpa in ett partytält för max 1000 kr samt att budgetera 1000 kr till yran. 
Ansvarig: ordförande Marie Larsson.  
 
Beslut togs på att köpa in en grill för max 500 kr. Ansvarig: kassör Alexander Häggkvist.  
 
Beslut togs på att köpa in 10 t-shirtar för max 1000 kr.  
Ansvarig: marknadsansvarige Andreas Nordström. 
 
§ 9 Vice ordförande 
Ingenting att rapportera. 
 
10 § Sport 
Ingenting att rapportera. 
 
11 § Klubb 
Ingenting att rapportera. 
 
12 § De Facto 
Ingenting att rapportera. 
 
13 § Ordförande 
SAMSEK-möte har hållits. JO-anmälan av Örebro universitet har behandlats. Remissvaret 
från Umeå universitet författas inte av prefekt Lars Bejstam eller universitetsjuristen. Den 
besvaras istället av en biträdande jurist vid universitetet. 
 
Avgifter för utlandsstuderande. Kommer att gå på 60 – 120 000 kr per år och student. Detta 
kommer att resultera i en förlust. 
 
Kvalitetsutvärderingssystem. Utvärdera hur universiteten sköter sina utbildningar. Man skall 
även kolla på examensarbetena. Utbildningens kvalitet styr hur stort det statliga bidraget blir. 
De praktiska detaljerna kring utvärderingen är fortfarande oklara. 
 
Regeringen håller fortfarande på med autonomiutredningen gällande universiteten. Det har 
kommit en ny prop om detta och omröstning kommer att hållas i juni. Kåren kommer att ställa 
krav på universitetet gällande anställningen av lärare. 
 
Tre socialdemokrater och en moderat i kårens styrelse. 
 
14 459,50 kr i verksamhetsstöd. Vi har 352 studenter. Detta beror på att en ”klass” saknas på 
vårterminen. Förra året var vi 444 studenter på utbildningen. 
 



SAMSEK kommer att skicka en skrivelse till fakultetsnämnden gällande sammanslagningen 
av institutionerna. Av skrivelsen kommer att framgå att SAMSEK är negativt inställda till en 
eventuell sammanslagning. Men om nu sammanslagningen blir av ställs det upp ett antal krav 
från SAMSEK:s sida. Kraven kommer att bestå i att studentinflytandet i nuvarande form skall 
bevaras. 
 
14 § Utbildning 
Ett sista möte med Ulf Israelsson kommer att hållas idag. Salomon kommer att ta upp att han 
vill fortsätta ha kontakt med Ulfs efterträdare. 
 
Vid Uppsala universitet får studenter som påbörjat sin utbildning före 2007 välja mellan en 
jur. kand. examen och en juristexamen. Ryktet om att de får båda examina är alltså inte 
korrekt. 
 
15 § Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet, 
Andreas Nordström, 
Marknadsansvarig, webmaster och tillfällig sekreterare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Alexander Häggkvist Justerat, Michael Pettersson 
Kassör Sportmästare 
 


