
 

 
 
 
 
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 29 november 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny. 
 
§ 2 Närvaro 
Samtliga närvarande inkl. nyvalda styrelsen.   
 
§ 3 Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Maja. 
 
§ 4 Val av justerare 
Till justerare valdes Emilia och Emma. 
 
§ 5 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 6 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes. 
 
§ 7 Kassör 
Snart dags för budgetmöte. Som förslag till stora poster som behövs köpas in lämnades 
följande:  

- Eventuellt nya micros då två micros är trasiga – styrelsen undersöker anledning till 
detta. 

- Officepaketet. 
- Indesign (pris 10 000 kr) – Kevin kollar upp möjligheterna kring detta.  
- Ny stereo. 



- Färg att måla om JF-rummet med. 
 
 
Kontorsfixarna vill nyanställa juriststudenter och vill ha hjälp av JF hur och var de kan 
annonsera. De kan annonsera genom hemsidan och anslagstavlan (ej nyhetsbrevet som är till 
för sponsorerna). De kan eventuellt lägga ut information på cambro till de terminer som 
berörs.  
 
§ 8 Webmaster 
Peter har kompletterat JF:s och JD:s hemsidor. Som JF:s hemsida ser ut nu är den 
svåradministrerad. Frågan togs upp om JF:s hemsida ska bli mer lik JD:s. Svaret är ja.   
 
Webbkostnaderna har tredubblats, JRG, JD och JF-sidan. JRG och JD får stå för kostnaderna 
själva. 
 
§ 9 Marknad  
Kaiding ska se över samarbetsavtalet, i övrigt är avtalen i princip klara och borde vara 
definitivt klara om ca två veckor. 
 
EPP med Kaiding imorgon, onsdag.    
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Innebandyturnering med SU 
De kan inte ordna sovplats åt JF:s medlemmar. JF kan få medverka med två lag istället för ett. 
Ninos går ut i klasserna och ser vilket intresse som finns. Ingen sponsring av resa och boende 
då JF inte kan sponsra den enskilde. Ninos kan eventuellt ordna rabatterat hotellboende i 
Stockholm, undersöker detta till helgen.  
 
Skidresa  
Ninos pratar med Josefine och IKSU alpin. Ninos undersöker vilket datum som är mest 
förmånligt att åka, som förslag ligger helgen efter tentan i januari.  
 
Klubb 
EPP:n med Kaiding. 
Lisa, Emilia, Ninos jobbar på EPP:n med Kaiding.  
Målet är att ca 80 personer ska deltaga.   
 
Tentafest 
Tentafesten är i planeringsstadiet. Förslag kan lämnas till Axel på lokal och vad det ska 
bjudas på. Budget 4 000 kr. Corona ligger som förslag. 
 
§ 11 De Facto  
Emilia undersöker vilket förlag som snabbast kan trycka De Factos fotokatalog. Budget 6 000 
kr. Axel kontrollerar möjligheten att trycka katalogerna på ett tryckeri i Stockholm.  
 
 
§ 12 JRG 
Maria pratar med NTK om samarbetsavtalen.   



JRG:s samarbetsavtal med Swedbank är under uppbyggnad och Robin Andersson hjälper till 
med detta.  
 
Hemsidan är under finslipning.  
 
JRG-gruppen har gått på jullov. På schemat står nu en gästföreläsningsserie. Nya ordförande 
för JRG, Sandra, hjälper till med detta.  
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Åsa har varit på SAMO-utbildning förra veckan.  
 
På torsdag denna vecka kommer möte att hållas med universitetsjuristen och studenthälsan 
angående hur universitetet går vidare med trakasserier, Åsa och Kevin närvarar.  
 
Utbildningsutskottet träffas på torsdag angående HSV-utvärderingen.   
 
Angående kritik från T3 om skadestånds- och försäkringsrätten: Åsa pratar med institutionen.  
 
§ 14 Vice ordförande 
Avslutningsceremonin för T9 är under planering.  
Universum finns som förslag på lokal: alla får ta med valfritt antal anhöriga till middagen. 
Emma har gått ut med intresseanmälan om ceremonin.  
HHUS har också sin avslutningsceremoni på universum, då sponsrar deras institution med 
garderob och fördrink, Emma pratar med juridiska institutionen om de kan göra likande.  
Maria Eklund kanske kan spela fiol på ceremonin. 
Björn Rothpfeffer kan eventuellt vara konfrancier, detta är dock inte helt klart.  
 
Gästföreläsning på torsdag, Emma går till T1 imorgon.  
Problem med att nå ut information pga. inställda föreläsningar i T3.  
Emma behöver hjälp med fikat. Maja och Julia bakar.    
 
§ 15 Ordförande 
Fanny har fått en arbetsbeskrivning av den nyrekryterade prefekten. Fanny läser denna och 
föreslår förändringar.  
 
Angående den fysiska förflyttningen av institutionen så orsakar den ryktesspridning. Fanny 
ber om ett möte med Gerard om detta. Kårens ordförande kan eventuellt föra fram JF:s åsikt 
på rektorsmötet. JF ska också försöka få delta på ett personalmöte. Fanny lägger detta som 
förslag. Emma påpekade att man kan trycka på att JF vill bli egna under kåren och då kommer 
man bedriva en mer omfattande utbildningsbevakning i framtiden. 
 
Revisor Annica Ramberg har åkt på utlandsstudier. Lina och Fanny har pratat med Samsek. 
Bokslutet blir inga problem då detta sker när Annica kommit tillbaka. Vid nästa val av 
revisor: kontrollera utlandsstudier.  
 
Den 12 december kl. 16-17 är det möte med kåren om de lediga lokaler som ligger i 
anslutning till JF-rummet. Åsa och Fanny går på detta.  
 
§ 16 Övriga frågor 



Tentafika med JF för T1 imorgon, kl. 15-16, efter föreläsning med amanuensen för T1 
(Kevin). Emma informerar T1 imorgon om detta. Alla utom Maria kan närvara, Fanny 
fördelar grupperna och salarna. JF:s ledamöter ansluter kl. 15. Åsa fixar fika.  
 
Angående överlämningen till nya styrelsen: samtliga gamla och nya bör snarast boka in när de 
ska ses. Viktigt att ta med den personen som ska efterträda på samtliga saker man gör.  
 
Ang. extramöte nästa vecka: samtliga nya skickar sina telefonnummer till Fanny samt vilken 
dag som passar för extramöte.  
 
Angående utträdet ur Samsek: 
Det finns inga problem för JF att bli en egen sektion under kåren. På så sätt skulle 
sektionsbidraget gå direkt till JF och JF skulle få en direktkontakt till kåren. Konkret går det 
till så att JF:s medlemmars underskrifter samlas in och lämnas till kårfullmäktige. Så länge det 
går att visa att de aktiva medlemmarna vill göra JF fristående ska det inte vara några problem. 
Samtliga styrelsemedlemmar fortsätter arbeta med detta.     
 
§ 17 Mötets avslutande  
 
Vid protokollet, 
Maja Edlund, 
Informationsansvarige och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Emilia Justerat, Emma 
De Facto Vice 
 


