
 
 
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 13 december 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny.   
 
§ 2 Närvaro 
Samtliga utom Lina, Emma och Åsa.  
 
§ 3 Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Maja.  
 
§ 4 Val av justerare 
Till justerare valdes Emilia och Kevin.  
 
§ 5 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 6 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes. 
 
§ 7 Julsittningen  
Fanny har möte med julsittningens arbetsgrupp i eftermiddag. Hittills har ett betalningskrav 
på 13 000 kr ställts till arrangörsgruppen. Arbetsgruppen vill att styrelsen ska diskutera om JF 
kan ge ett bidrag eller lån för betalningskravet. Styrelsen var enig i beslutet om att JF inte ska 
bidra.   
 
Ang. traditionen med JF:s tal på julsittningen har det framförts att detta kan ses över vid nästa 
års eventuella julsittning, samt det rabatterade biljettpriset vid kårmedlemskap, då JF inte står 
bakom julsittningen.  
 
§ 8 JD 
Ingen från arbetsgruppen var närvarande.  



 
JD:s samarbetsavtal måste samordnas med JF:s samarbetsavtal. Detta får ses över till nästa år.  
 
§ 9 Kassör 
Lina var ej närvarande.  
 
§ 10 Webmaster 
De facto-arkivet kommer att läggas upp igen på JF:s hemsida.  
 
Förslag: samtliga poster ser över JF:s hemsidas utformning och funderar över hur den kan 
ändras.  
 
Samtliga protokoll från 2011 kommer att läggas upp.  
 
§ 11 Marknad  
Samtliga samarbetspartners har reagerat på den ökade summan i avtalen och att JD inte är 
inkluderat i avtalen. MSA har accepterat sitt avtal och blir huvudsponsor till Sthlmsresan, 
Vinge har inte hörts av sedan anledningen till de ökade kostnaderna motiverades, Linklaters 
har fått en liten sänkning i sitt avtal och blir därmed medsponsor till Sthlmsresan, Kaiding har 
accepterat sitt avtal.  
 
Ackordcentralen kan eventuellt upprätta ett lokalt samarbetsavtal.  
 
Samarbetsavtalet mellan JRG och Swedbank Juristbyrå är under konstruktion.  
 
§ 12 Studiesociala 
 
Sport 
Möte med IKSU alpin ang. skidresa förra veckan: 19-24 mars arrangerar de en resa till 
Bydalen. Pris 1 500 kr, allt ingår. Frågan om de kan reservera biljetter till JF har ställts men ej 
besvarats.  
 
Oskar har undersökt möjligheten att arrangera en skidresa i samarbete med Nordresor. Kan 
eventuellt vara lite för sent ute inför denna vinter, men detta kan tas med till nästa år.  
 
Innebandturneringen i Stockholm: hotellpriset har landat på ca 500 kr/natt. Totalpris blir ca 
2000 kr (två hotellnätter + flyg). Ninos annonserar och ser om intresse finns.  
 
Klubb 
Beslut om fördrinkarna: Lina och Axel får själva bestämma om JF ska sponsra detta.  
 
§ 13 De Facto  
Sista tidningen kommer imorgon eller torsdag.  
 
Bilderna till fotokatalogen har krånglat i Indesign. En lösning kan vara att hitta studenter med 
specialkunskaper i Indesign som kan hjälpa till. Tryckningen kan ske på 3-4 dagar.  
 
Till nästa år måste exemplaren dras ner i antal och tryckkostnaden ses över. 300 exemplar är 
för mycket. Ett alternativ för att minska kostnaderna är att trycka utomlands.  
 



§ 15 JRG 
NTK:s avtal kommer att skrivas idag. UMS är ej intresserade av fortsatt samarbetsavtal.  
 
Gästföreläsningsserien är under arbete.  
 
Ang. samarbetsavtalet med Swedbank: Robin A har fått information om att JRG själva sköter 
detta. 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Åsa var ej närvarande.  
 
§ 14 Vice ordförande 
Emma var ej närvarande.  
 
Foldern är klar, skickas ut i samarbete med JD. Lärartalarna för ceremonin är klara.  
 
§ 15 Ordförande 
Fanny och Kevin har skickat med en skrivelse i prefektens nyhetsbrev ang. studiemiljön och 
ryktesspridning på programmet.  
 
Möte ang. lokalerna: Fanny närvarade. Samtliga programföreningar ingår i ett s.k. ”källarråd” 
som får information och får tycka till men har ingen befogenhet att fatta några beslut. Det 
finns några lokaler långt borta i källaren som det är oklart vad som kommer att hända med. 
Lokalen bakom JF-rummet ska bli konferensrum för programföreningarna ska kunna boka, ej 
studenter. Lunchrummet ska fortsätta vara lunchrum, dock med ny inredning. Ska även kunna 
bokas kvällstid för möten och evenemang. Informationsansvarige deltar tills vidare på 
kommande källarråd.  
 
§ 16 Övriga frågor 
Kevin: ang. JO-beslutet har Fanny och Kevin pratat med prefekten. Prefekten hade inte tagit 
ställning till beslutet med JF har framfört olika förslag för hur detta kan lösas. Prefekten 
kommer att ha möte med ledningen och meddela hur det kommer att se ut inför nästa tenta 
med möjligheten att dra tillbaka tentor.  
 
Fanny har varit i kontakt med prefekten ang. julsittningen, institutionen är alltså informerad.  
 
Ang alkoholkulturen på programmet: det har kommit på förslag att gå ut i klasserna och prata 
om alkoholvanor. Ett alternativ att gå ut i T1 i början av terminen och informera. Fanny kan ta 
upp på nästa ordförandemöte och höra hur de andra juridiska föreningarna löser 
alkoholhanteringen.  
 
Förslag om att JF upprättar en alkoholpolicy som ska gälla vid evenemang som JF och 
utomstående anordnar. Efter jul kan en grupp arbeta fram ett förslag till detta.   
 
§ 17 Mötets avslutande  
 
Vid protokollet, 
Maja Edlund, 
Informationsansvarige och sekreterare 
 



 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Emilia Wallin Justerat, Kevin McCabe 
De facto Marknad 
 
 
 


