
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 30 oktober 2012 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av chefredaktör för De Facto Jens Werner. 
 
§ 2 Närvaro 
Samtliga närvarande förutom ordförande Julia Berglund, informationsansvarig Maja Edlund, 
tillförordnad vice ordförande Emma Lövgren och ordförande för JR Sandra Wikström. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes sportmästare Oskar Nellström och kassör Lisa Claar. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Kunde inte föredras och uppskjuts till nästa möte.  
 
§ 6 Info 
 
§ 7 Kassör 
Budgetgenomgång kommer inte ske på grund av stor frånvaro. Utskick av budgeten kommer 
ske till varje post.  
 
§ 8 Juristens dag (JD) 
 
§ 9 Marknad  
BLC är nu i veckan och chefredaktör för De Facto har tagit över ansvaret för BLC. 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 



Möte kommer ske på torsdag med läkarna, ekonomerna, psykologerna, lärarna och 
personalvetarna inför fotbollsturneringen. Datum är spikat den 1 december för turneringen.  
 
Sportmästare Oskar Nellström skall försöka boka in möte med två stycken som skall 
samarbeta med Åreresan.  
Det har gjorts en preliminärbokning av Hemavan.  
 
Klubb 
Kaiding har svarat och vill ha EPP den 28 november. Klubbmästarinna Ulrika Byström 
informerar att det är klart med epp:n men E-puben har ännu inte bokad.  
 
Klubbmästarinnan skall höra med JD-ansvariga ifall de fortfarande är intresserade av sin JD-
EPP trots EPP’n med Kaiding.  
 
Klubbmästarinnan har fått intresseanmälningar på studiesociala utskottsmötet för barlaget. 
Styrelsen var av den uppfattningen att barlaget skulle vara under klubbansvarig.  
 
§ 11 De Facto  
Tidningen har kommit. Styrelsen är av uppfattningen att ett bra jobb har gjorts med tidningen.  
 
§ 12 JR 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig Emily Töyrä arbetar med frågorna kring ekonomitentamen. 
 
Kassör Lisa Claar har haft skypemöte med arbetsgruppen i JURO tingsnotarietjänstgöringen 
Diskussion fördes kring ett nytt förslag om att utöka platserna som är kombinerad 
notarietjänstgöring och praktik på myndighet efter missnöje från Lund och Uppsalas 
föreningar om kvotintagen. Alla i styrelsen var eniga om att i första hand om att yrka på 
utökade platser vid kombinerade intaget. 
 
Diskussion fördes om JURO-mötet och huruvida kassör skulle åka eller inte. Styrelsen var av 
den åsikten att hon skulle åka på mötet ifall hon ville det. Vem som ska stå för kostnaden 
avgörs på nästa möte. Styrelsen var av åsikten att klubbmästarinnan Ulrika Byström ska boka 
sina biljetter nu.  
 
Nästa skypemöte kommer ske den 7 november. 
 
§ 14 Vice ordförande 
 
§ 15 Ordförande 
Ordförande Julia Berglund har haft möte med Samsek angående utträdet. Samsek var av den 
åsikten att utträde inte skulle vara några problem. Det eventuella utträdet kommer ske nästa 
höst. 
 
§ 16 Övriga frågor 
Styrelsen var av uppfattningen att informationsansvarig Maja Edlund ska ta hand om 
skrivaren och ta reda på när den är reparerad.  
 
Chefredaktör för De Facto Jens Werner lyfte frågan om intyg och vem som får skriva det.  



 
Mötet fattade beslut om att de gamla väskorna skall delas ut gratis till medlemmar. De skall 
läggas ut i JF-rummet lunchtid för medlemmarna.  
 
Angående julsittningen skall styrelsen ta avstånd från den och inte vara delaktig. Styrelsen 
slår fast – i förtydligande syfte - att JF inte ska ha något med julsittningen att göra. Med detta 
avses att medlemmar av JF:s styrelse inte kan ta på sig något ansvar i samband med 
julsittningen, mer än att bistå med hjälp av ringa betydelse. Det innebär vidare att ingen 
koppling mellan JF och julsittningen får förekomma, för att tydligt markera JF:s 
avståndstagande från julsittningen. 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Mötet avslutas 
 
Vid protokollet, 
Beatrice Rohdin 
Marknadsansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Oskar Nellström Justerat, Lisa Claar  
Sportmästare Kassör 
 
 
 


