
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 5 oktober 2010 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson. 
 
§ 2 Närvaro 
Samtliga förutom Michael Pettersson  
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes Marie Larsson och Alexander. Häggkvist 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med ändring att punkterna förskjuts och ordförandepunkten flyttas 
upp. 
 
§ 5 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll bordlägges. 
 
§ 6 Ordförande 
Ordförande Marie Larsson och vice ordförande Emilia Liedebeck var på mötet med 
institutionen igår. Fyra olika förslag presenterades då angående institutionens omarbetning. 
Förslagen kommer presenteras för fakultetsnämnden. Styrelsen borde nu ta ställning till 
desamma förslag. Ställningstagande tas vid nästa möte den 12 oktober. Ordförande Marie 
Larsson och vice ordförande Emilia Liedbeck utarbetar en sammanfattning av rapporten och 
skickar ut den till all studenter på JF:s infomaillista, för att samtliga JF:s medlemmar ska ha 
chansen att uttrycka sin åsikt.  
Två annonser om praktikplatser från Sveriges ambassader i Canada och Island har inkommit, 
de marknadsförs av JF. 
 
§ 7 Juristens Dag (JD) 
Arbete fortskrider och gruppen önskar ett möte i slutet av denna vecka eller i början av nästa 
vecka. Mötet skickar kassör Alexander Häggkvist, marknadsansvarig Andreas Nordström och 
orförande Marie Larsson. 



 
§ 8 Kassör 
Inget att rapportera. 
 
 
§ 9 Informationsansvarig 
Infomailet skickas från och med förra veckan ut primärt på tisdagar istället för som tidigare 
söndagar. 
 
§ 10 Webmaster/Marknad 
Web: Buggen med att bakgrunden är för kort på hemsidan fixad.  
 
Marknad: Det blev 28 sålda biljetter till Stockholmsresan i år, ingen från T3 och T1 köpte 
några biljetter. En tänkbara anledning kan vara att inte så mycket information utgick till T1 
och T3 samt att inte så många är medlem vid facebookgruppen genom vilken mycket info 
utgick. Information om resan skickas i dagarna ut till de medlemmar som löst biljetter. 
Arbete med väskan påbörjades igen på allvar igår, men av 14 uppringda företag var intresset 
lågt. Ingen svarade jakande direkt, men några företag visade på visst intresse.  
 
§ 11 Vice ordförande 
Föreläsningen med Christina Ramberg idag klockan 13.00. 
 
§ 12 Sport och Klubb 
Quiz på fredag den 15 oktober.  
Bra med folk på fotbollen igår. Det borde blir bra med folk på innebandyn också. 
Angående beachvollyturneringen är arbete på gång och marknadsföringen har börjat genom 
facebook och infomailet.  
Mötet med det studiesociala utskottet blev förmodligen inställt denna gång, men det är 
fortfarande oklart om eller varför. 
 
§ 13 De Facto 
Imorgon 6 oktober görs layouten av de Facto, vissa problem med för långa texter men för 
övrigt fortgår arbete som planerat. 
Fotokatalogen är under pågående samtliga i T1, T3 och delar av T5 är hitintills fotade.  
 
§ 14 Utbildning 
I fredags i oktober gick JURO mötet av stapeln i Uppsala. Diskussionerna på detta mötet 
kretsade mycket kring vad JURO egentligen ska arbeta med. JURO består av två 
representanter från varje juridisk förening i Sverige samt en extern ordförande som studerar 
på någon av juristutbildningarna i Sverige. JURO är juriststuderandes riksorganisation. 
Tanken med JURO är att de juridiska föreningarna ska kunna samarbeta i olika frågor och 
därmed ha möjlighet att representera en gemensam och starkfront. På senaste mötet 
diskuterades också vilken roll ordförande i JURO skulle ha och om ordförandes budget skulle 
utökas. Örebros föreningar tittar på möjligheter att utöka budgeten och om det behövs en 
utökad budget. På mötet bestämdes att en arbetsordning skulle utarbetas för ordförande. 
Frågan om notarietjänstgöring och stressfaktorn diskuterades också. Domstolsverkets åsikt i 
frågan är att de gärna kan tänka sig att förbättra informationen till juristutbildningarna, 
eventuellt med en form av rikstäckande informationskampanj. JO anmälan från Örebro 
universitet är på gång men fortfarande inte fullständigt färdigställd. 
 



Den kvantitativa genusundersökningen som genomfördes vid Sveriges juristprogram har nu 
sammanfattats och sammanfattningen presenterats. 
 
§ 15 Övriga frågor 
 
 
 
Vid protokollet, 
Robin Andersson, 
Informationsansvarige och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Alexander Häggkvist Justerat, Marie Larsson 
Kassör Ordförande 
 


