
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen 6 november den 2012 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Julia Berglund.  
 
§ 2 Närvaro 
Samtliga. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes kassör Lisa Claar och chefredaktör för de Facto Jens Werner.   
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll bordläggs till nästa möte.   
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig Maja Edlund informerar att webbflytten av juriststudenterna.se kommer 
att kosta ca 1 800 kr exkl. moms. Mötet fattar beslut att betala den summan för webbflytten.  
 
Ordförande för JR Sandra Wikström lyfter frågan om JR:s logga. Mötet beslutar att investera 
pengar i JR:s logga.  
 
Informationsansvarig meddelar att skrivaren är färdig för avhämtning, ordförande för JR 
Sandra Wikström ombesörjer hämtningen av skrivaren.   
 
§ 7 Kassör 
Kassör Lisa Claar redogjorde för de fakturor som har kommit in till föreningen, som avser 
kostnaden för nya hemsidan.   
 



Angående nästa JURO-möte har mötet redan fattat beslut att inte skicka kassör på mötet. 
Kassör meddelar att hon kommer att åka ändå, och betala ur egen kassa, för att följa upp med 
arbetsgruppen om notarietjänstgöringen.  
 
 
§ 8 Juristens dag (JD) 
Lisa Nordbrant, en av huvudansvariga för Juristens dag 2013, redogjorde för arbetsgruppens 
resa till Stockholm som var lyckad.  
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin och chefredaktör för de Facto Jens Werner meddelar att 
evenemanget Business Law Challenge var lyckat.  
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästare Oskar Nellström informerar att arbetet med skidresan kommer att påbörjas till 
veckan tillsammans med två medlemmar från det studiesociala utskottet.  
 
Klubb 
Klubbmästarinna Ulrika Byström informerar att angående fotbollsturneringen väntar hon och 
de andra arrangörerna fortfarande på besked om stipendiet som de sökt till turneringen. 
Klubbmästarinnan informerar att turneringens sittning är flyttad från Corona till E-puben. 
Juristprogrammet kommer att ha tre lag i turneringen. Biljettpriset för sittningen kommer att 
bli 150-170 kr, varav varje program får 15 biljetter till försäljning. Mötet fattar beslut att 
sponsra biljetterna till juristprogrammet så att de kan säljas för 100 kr/st. Marknadsföringen 
av turneringen kommer att påbörjas i veckan.  
 
Datumet för EPP:n med Kaiding är satt till den 28 november. Klubbmästarinnan har 
informerat JD:s marknadsansvariga om detta och ska försöka flytta EPP:n på E-puben som JD 
ska ansvara för till den 7 december, istället för den 30 november. Annars kvarstår bokningen 
den 30 november.  
 
§ 11 De Facto  
 
§ 12 JR 
Ordförande för JR Sandra Wikström funderar kring hemsidan och flytten av JR:s hemsida 
juriststudenterna.se. Informationsansvarig Maja Edlund utreder detta vidare tillsammans med 
ordförande för JR.   
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig förhör sig om mötets åsikt om Juridiska föreningens deltagande vid 
översynen/moderniseringen av juristprogrammet. Mötet anser att utbildningsansvarigs förslag 
om att den nytillsatta utbildningsansvariga och nytillsatta vice ordföranden medverkar vid 
mötena samt att utbildningsansvarig medverkar tills årsmötet i februari.   
 
Åsa Alfvengren har inte svarat på utbildningsansvarigs mail angående informationen i termin 
5.    
 



Utbildningsansvarig kommer att gå på utbildningsutskottsmöte imorgon 7 november, förslag 
på vad som kan tas upp på mötet kan lämnas till utbildningsansvarig.   
 
§ 14 Vice ordförande 
En representant från Corona har kontaktat tillförordnad vice ordförande Emma Lövgren om 
att ha ett möte angående eventuellt samarbete. Klubbmästarinna Ulrika Byström bistår 
tillförordnad vice ordförande på mötet.  
 
Tillförordnad vice ordförande informerar att hon har varit i kontakt med Mårten Schultz 
angående gästföreläsning men att han har avböjt pga. familjesituation.  
 
§ 15 Ordförande 
Ordförande Julia Berglund informerar inför morgondagens tårtevenemang att hela styrelsen 
samlas kl. 11.30, JF-jackan är obligatorisk och de som har tårtspadar tar med dessa. 
Klubbmästarinna Ulrika Byström ansvarar för kaffet och informationsansvarig Maja Edlund 
ansvarar för handling.  
 
Ordförande informerar att kallelsen till medlemsmötet har gått ut.  
 
Ordförande informerar att angående sektionsbytet måste Samsek ställa sig bakom att Juridiska 
föreningen blir en egen sektion. Juridiska föreningen måste skriva en avsiktsförklaring och 
ordförande ska träffa kårordförande Fanny Eriksson imorgon, onsdag 7 november, för att få 
hjälp med detta. Ordförande informerar att kontakten med Juridiska föreningen och Samsek:s 
utbildningsbevakare, enligt Samsek, måste bli bättre då den i dagsläget är ickeexisterande. 
Samsek:s utbildningsbevakare når högre upp på universitetsnivå och är därmed en värdefull 
kontakt.  
 
Ordförande meddelar att hon ska träffa prefekten på fredag och om någon ut styrelsen önskar 
ta upp någonting kan detta meddelas till ordförande. Samma sak gäller inför nästa JURO-
möte i Stockholm den 24 november.  
 
§ 16 Övriga frågor 
Terminsamanusen för termin 1, Ellen Dalsryd, närvarade angående frågestunden med termin 
1. Styrelsen kommer att vara på plats från och med klockan 13.15 för de fall frågestunden 
med amanuensen är klar tidigare än kl. 14.  
 
Inför gästföreläsningen med Anna Skarhed den 21 november kl. 15-17 ansvarar 
informationsansvarig Maja Edlund, tillförordnad vice ordförande Emma Lövgren, 
klubbmästarinna Ulrika Byström och kassör Lisa Claar för bakningen.   
 
§ 17 Mötets avslutande  
 
Vid protokollet, 
Maja Edlund, 
Informationsansvarige och sekreterare 
 
 
 
 
 



 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Lisa Claar Justerat, Jens Werner                         
Kassör Chefredaktör för de Facto 
 
 
 
 


