
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 7 december 2010 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Marie Larsson. 
 
§ 2 Närvaro 
Samtliga förutom Salomon Grape Nutti och Alexander Häggkvist 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes Anton Strandberg och Michael Pettersson 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes. 
 
§ 6 Juristens Dag (JD) 
Ackordcentralen är hitintills det enda lokala företagets som är bokat 
 
§ 7 Kassör 
Budgetmöte torsdag. 
 
§ 8 Informationsansvarig 
Nyhetsmailet 
Quiz på fredag 
 
 
§ 9 Webmaster/Marknad 
Web 
Inget att rapportera. 
 
Marknad 
Arbetet kring samarbetsavtalen fortsätter. Inga nya avtal slutna ännu. 



Brev kommer att skickas ut från vår samarbetspartner MSA med reklam till T1 
 
 
§ 10 Vice ordförande 
Bankettinbjudningar utskickade till ansvariga för JD, fortfarande oklart om inbjudningarna 
skickats vidare till T9. 
 
 
§ 11 Sport och Klubb 
Sport 
Efter träff med HHUS sportmästare framgick det att en del av juriststudenterna köpt in sig på 
platser i bussen till Åreresan istället för att delta i själva resan. Till nästa år vore det önskvärt 
om alla istället deltar i resan. 
 
Klubb 
De Factoeventet ikväll, med samkväm och tävlingar. 
Tentafest på Corona 13 januari. 
 
§ 12 De Facto 
De Factos 10 års jubileum ikväll.  
Både fotokatalogen och tidningen ska vara klart till utgivningen ikväll. 
 
§ 13 Ordförande 
Beslutsmöte med prefekten 
NJUG har efter kritik beslutat att skilja på handledare och examinator och utarbeta en plan för 
hur examensarbetena ska betygssättas.  
Just nu utreds om examensarbetet ska tidsbegränsas, diskussioner om huruvida 
examensarbetet ska få borträknas vid ansökan till domstol. 
 
JF:s stadgar skickade till kåren för att kontrollera att våra stadgar stämmer med kårens. 
 
Universitetsstyrelsen diskuterar just nu om adjunkter ska få anställas som lärare på 
programmet. Mycket talar för att styrelsen kommer att besluta att adjunkter kommer att få 
anställas som lärare eftersom det råder lärarbrist på vissa delar av programmet.  
 
Kursplaner fastställda för kursplanen vårterminen 2011 och all examinatorer fastställda.  
 
Angående sammanslagningen händer för tillfället ingenting. Utredningar under pågående 
fram till september 2011.  
Marie Larsson och Emilia Liedbeck kommer att skriva ihop en frågeställning och skicka till 
utredningsgruppen för att se hur läget ligger. 
 
Kommentarer på Cambroplattformen skickas till ordförande Marie Larsson. 
 
Någon faktura från städning av Lindellhallen efter julsittningens biljettförsäljning har ännu 
inte nått oss, vi avvaktar och ser hur läget utvecklas. 
 
JRG samarbetar med samtliga kårer vid Umeå universitet men samarbetsformen har alltid 
varit oklar 
 



§ 14 Utbildning 
Tydligare reglering kring vilken examinationsform som finns på varje kurs är nu genomförd 
efter påtryckning från skolverket  
 
§ 15 Övriga frågor 
 
 
 
Vid protokollet, 
Robin Andersson, 
Informationsansvarige och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Anton Strandberg  Justerat, Michael Pettersson 
Sportmästare Klubbmästare  
 


