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Juridicum söker dispens från ECTS-betyg

Vid magisterpromotionen den 27 oktober
minerade juris kandidater i Aula Magna.
Rektor Kåre Bremer
höll tal, det bjöds på
musik

av

Kungliga

Musikhögskolans brasskvintett och sång av
Frescati Röster. Juridiska
fakultetens

dekanus

Suzanne Wennberg delade ut diplomen. Sedan
åts en trerättersmiddag
på Lantis där kårspexet
stod för underhållningen.
Nästa

promovering

hålls den 25 maj, till
den bjuds de som tagit ut sin examen under hösten 2006 in.

Ingen anmälan =
ingen tentamen
Under vt-07 införs successivt

obligatorisk

anmälan till tentamen.
Det innebär att den som
inte anmält sig till tentan inte heller kommer
att beredas plats. Först
ut blir kursen Allmän
rättslära som inför detta i samband med det
elektroniska flervalsprovet redan i januari -07.
– Det har varit vanligt
att tentander infinner
sig oanmälda till tentamen. Detta orsakar,
förutom viss oordning i
tentamenslokalen, administrativt merarbete och
är en felkälla. Införandet
av obligatorisk anmälan är inte en ny regel
utan vi börjar enbart
tillämpa de regler som
redan gäller, säger
Ulf Färjare i IT-gruppen.
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Makt och ägande i
svenskt näringsliv
Lyssna på och diskutera bolagsstyrning
med några av de
främsta makthavarna
i svenskt näringsliv:
Victoria Aastrup,
ägarenheten på
Näringsdepartementet,
Sven Hagströmer,
Öresund AB, Carina
Lundberg, ägaransvarig på Folksam, Lars
Milberg och Hans
Handelshögskolan.
Tisdag 12 december
kl 13-16 i
Reinholdsalen,
Juristernas hus.

Uppsatstävling
Försäkringsjuridiska
föreningen utlyser årets
uppsatstävling i försäkringsrätt. Nordiska bidrag är välkomna. Den
bästa uppsatsen premieras med ett stipendium
på upp till 15.000 kr.
kort

nominering

motiverad
eller

Disputation
Måndag den 18 december disputerar Sanna Wolk på sin avhandling
Arbetstagares immaterialrätter – rätten till datorprogram, design
och uppfinningar mm i anställningsförhållanden. Opponent är Jens
Schovsbo, Köpenhamn. 18 december kl 10.00, Nordenskiöldsalen,
Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8 C.
Nya tentamensregler
Glöm inte att nya examinationsregler gäller fr o m vårterminen
2007, alltså från den 21 januari. På många tentor blir det inte
längre tillåtet att ta med anteckningar. Du hittar mer information
på www.juridicum.su.se under Utbildning – Studieinformation.

an-

mälan ska vara föreningen tillhanda senast
den 30 januari 2007.
Uppsatsen i tre exemplar jämte nominering/
anmälan sänds in till
Försäkringsjuridiska
föreningen,
c/o Thomas Hasselblad,

En konflikt har blossat upp
mellan Juridiska föreningen
och
lärarrepresentanterna
i Stiftelsen Juristernas hus.
– Det ekonomiska läget är
mycket allvarligt, om vi inte
ska förlora Juristernas hus
måste vi agera nu, säger Richard
Hager och Annina H Persson,
styrelseledamöter i stiftelsen.
JF har avsatt Jesper Öberg som
inspector, vilket även innebär
att Stiftelsen Juristernas hus
blev av med sin ordförande.
Den nu pågående konflikten
tog sin början i att en restauratör kontrakterades i december
2004 för att bedriva lunchservering, samt viss kvällsverksamhet då JF inte nyttjade huset.
– JF:s styrelse var informerad
och hade del i beslutet. Redan
tidigt under vårterminen 2005
uppstod ändå en konflikt som
ledde till ett flertal polisbesök.
Lite förenklat grundar sig konflikten i att JF inte tillät restauratören att bedriva den kontrakterade verksamheten, man
vägrade restauratören tillgång

Nordea Liv och Pension,
105 71 Stockholm.

Fr v: Fabian Holgersson,
Caroline Andersson, vice
ordf. Marcus Fernberg,
Frida Niklasson, Joel
Grede, Christoffer
Leiwinowitz, ordf. Saknas
på bilden gör Erik List,
Ann-Sofie Nelstrand och
Stephanie Hsieh.

Intresserad av att jobba i Stockholms stad?
från

Stockholms stad presenterar verksamheten och
de arbeten som finns för
akademiker.
till

Anmälan

arbetsforum@sb.su

senast

4

till det utskänkningstillstånd
som JF har för lokalerna. Vi
har gjort många försök att nå
en kompromiss och har vädjat
till JF att samarbeta, men utan
resultat, säger Richard Hager.
Våren 2006 var stiftelsens
ekonomi så ansträngd att
den löpande driften inte klarades utan att ta upp lån.
– Stiftelsen insåg att konflikten inte kunde fortgå längre och
ställde ett krav på JF. Detta gick
ut på att JF skulle samarbeta
och låta restauratören bedriva
sin verksamhet ostört under
kontraktstiden (t o m dec 2006).
JF accepterade inte detta utan
lade fram ett motförslag som
gick ut på att JF skulle träffa en
överenskommelse med restauratören att mot 375 000 kronor
avflytta från lokalen ett halvår
innan kontraktstiden löpte
ut, säger Annina H Persson.
Stiftelsen accepterade JF:s
förslag på villkor att konflikterna skulle upphöra och att
JF skulle följa stiftelsens anvisningar. Dessa innebar att
stiftelsen skulle verka för ökad

Linjerådet 2006/2007

Stadsledningskontoret

Representanter

Öppettider och registrering
Studentexpeditionen och utbildningskansliet stänger onsdagen den
20 december och öppnar igen måndagen den 8 januari.
Registrering på obligatoriska kurser vårterminen 2007 för studenter inskrivna på juristlinjen äger rum vecka 3 (15/1 – 19/1) på
studentexpeditionen. Öppettider under vecka 3: måndag–torsdag
kl 10.00–16.00 och fredag kl 10.00–12.00.
Titta alltid in på www.juridicum.su.se för den senaste
informationen!

Konflikt hotar Juristernas hus

T:son Söderström,

En

Detta händer vid Juridicum

december.

Onsdag 6 december kl
13-16, A 207, Södra huset.

Ett nytt linjeråd är på plats.
– Vi är alla nya i Linjerådet
och väldigt engagerade i det
här arbetet, säger Christoffer
Lewinowitz som är ordförande.

– Vi vill jobba för att
fler studenter ska veta att vi finns
och att vi är deras röst i utbildningsfrågor gentemot Juridiska
institutionen. Våra representanter sitter med i organ som

uthyrning och försöka få ned
kostnaderna, stiftelsen skulle
också ta in en ny restauratör
och undersöka möjligheten
att ta in ytterligare en hyresgäst. JF åtog sig att omedelbart
sätta igång med vinstgivande
kvällsverksamhet istället för
tidigare restauratörs planerade
verksamhet, samt verka för att
få ordning på husets skötsel.
– Stiftelsen såg bland annat
till att ett bokningssystem sjösattes och att en husamanuens
anställdes för husets skötsel,
men JF har ännu inte levt upp
till sina åtaganden utan fortsätter att motarbeta stiftelsen
genom att vägra låta den kontraktera en ny restauratör. Det
är ohållbart eftersom stiftelsen
behöver intäkterna från restaurangverksamheten. Dessutom är
Juristernas hus mindre intressant att boka för seminarier o dyl
om det inte finns möjlighet till
förtäring, säger Richard Hager.
Enligt stiftelsens stadgar är
syftet med Juristernas hus att
främja rättsvetenskaplig och
rättshistorisk forskning och

studier. För att uppfylla detta
ska stiftelsen bland annat tillhandahålla lämpliga lokaler.
– Det är undervisnings- och
forskningsutrymmet i huset som
har varit det viktiga i marknadsföringen gentemot bidragsgivarna, säger Richard Hager.
– Det är vår bedömning att det
är möjligt att driva Juristernas
hus, förutsatt att JF accepterar
och medverkar till nödvändiga
åtgärder. Stiftelsens styrelse och
dess tillsättning måste vara oberoende av JF, en kontinuitet i styrelsearbetet måste tryggas. Att
driva verksamheten vidare med
nuvarande upplägg och ordning
ser vi inte som en realistisk möjlighet, säger Annina H Persson.
– Man ska också tänka
på att JF består av ca 2 800
medlemmar. De som är aktivt
verksamma och ligger bakom
beslutet att avsätta inspector
är endast 50-60 stycken. Man
kan alltid hoppas att den stora
majoriteten av studenter som
står helt utanför konflikten
tar tag i frågan och räddar
huset, säger Richard Hager.

fakultetsnämnden, utbildningsutskottet och institutionsstyrelsen. Våra möjligheter att påverka är stora, säger Christoffer.
– Vi arbetar för att tillvarata
studenternas intressen och anser sig någon ha blivit felaktigt
behandlad i utbildningen har
en sådan fråga högsta prioritet
för oss, säger Frida Niklasson.
Den hetaste frågan just nu är
de nya tentamensregler som
gäller från vårterminen 2007.
– Vi ska genomföra en undersökning bland studenterna för att
ta reda på vad de tycker. Beslutet
är redan fattat men vi vill ändå
framföra studenternas åsikt till

institutionen, säger Joel Grede.
En annan viktig fråga för
Linjerådet är Bolognaprocessen
och man har nyligen genomfört en enkät för Juros
räkning där 450 juridikstuderande på Stockholms
universitet fick svara på hur
de ser på olika betygsskalor.
– Det visade sig att majoriteten vill ha endast Godkänd
eller Icke godkänd som alternativ. Näst efter det vill de
behålla nuvarande betyg och
minst intresserade är studenterna av att ECTS-betygen
med sin sjugradiga skala införs, säger Marcus Fernberg.

