
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen 20 november den 2012 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Julia Berglund.  
 
§ 2 Närvaro 
Samtliga utom tillförordnad vice ordförande Emma Lövgren. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes ordförande för JR Sandra Wikström och klubbmästarinna Ulrika 
Byström.  
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll föredrogs och godkändes.   
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig Maja Edlund informerar att hemsidan håller på att flyttas.  
  
Informationsansvarig meddelar att det kommer tre ”studenter för en dag” på torsdag den 22 
november.  
 
§ 7 Kassör 
Kassör Lisa Claar informerar att det ekonomiska läget ser bra ut, och att det finns ca 80 000 kr 
budgeterat som ännu inte spenderats. 
 
Kassör informerar att E-puben har ännu inte fakturerat för den senaste EPP:n.  
 
Kassör förelår att Juridiska föreningens fakturaadress ska läggas ut på den nya hemsidan.   
 



§ 8 Juristens dag (JD) 
 
§ 9 Marknad 
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin informerar att Vinge inte varit positiva till höjningen i 
samarbetsavtalen. Mötet är av uppfattningen att Vinge ska betala samma summa som andra 
huvudsamarbetspartners, 38 500 kr, för att få kvarstå för huvudsamarbetspartner. Vinge är 
heller inte positivt inställda till klausulen med att samtliga huvudsamarbetspartners ska hålla 
ett case eller en föreläsning varje år. Lindahl har ställt frågan om Business Law Challenge 
omfattas av klausulen. Mötet är av uppfattnignen att klausulen är utöver Business Law 
Challenge, men att case/föreläsning med fördel kan hållas i samband med Business Law 
Challenge.   
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästare Oskar Nellström har fått en förfrågan från Stockholms universitet om 
medverkan i deras innebandyturnering. Sportmästaren förhör sig om intresset för turneringen 
bland studenterna.  
 
Sportmästaren har fått ett ultimatum om att skidresan till Hemavan måste bokas idag. I 
dagsläget finns det 30 platser till en total kostnad om 70 000 kr. Mötet anser att ett beslut om 
skidresan inte kan tas idag, då det innebär en för stor ekonomiskt risk 
 
Klubb 
Klubbmästarinna Ulrika Byström lyfter frågan om sponsring av sittningsbiljetterna efter 
fotbollsturneringen. Mötet beslutar att sponsra sittningsbiljetterna till fotbollsturneringen med 
20 kr/biljett.  
 
Klubbmästarinnan informerar att EPP:n med Kaiding sker den 28 november kl. 18.00 på E-
puben och föreslår att Juridiska föreningen bjuder de 40 första på varsin hamburgertallrik. 
Mötet fattar beslut att bjuda de 40 första som kommer till EPP:n på varsin hamburgertallrik.  
 
Klubbmästarinnan informerar att JD-EPP:n är flyttad till den 7 december.  
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktör för de Facto Jens Werner meddelar att alla artiklar inför nästa nummer är 
fördelade, samt att samtliga annonser har kommit in.  
 
§ 12 JR 
Ordförande för JR Sandra Wikström meddelar att casekvällen med Kaiding var väldigt 
lyckad.  
 
Ordförande för JR har varit i kontakt med Base Media och loggan för JR är under 
konstruktion, samma sak gällande kostnadsförslaget för JR:s hemsida. 
 
Ordförande för JR lyfter frågan om avslutning för JR. Mötet fattar beslut att sponsra varje 
deltagare från JR med 100 kr för en avslutning.   
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig Emily Töyrä informerar att ett programråd är under konstruktion.  



 
Utbildningsansvarig meddelar att Juridiska institutionen, trots den nya rutinen om anmälan till 
tentan, kommer att anmäla hela klassen till ordinarie tentatillfälle.   
 
Angående översynen av juristprogrammet kommer det ”nya” juristprogrammet att kunna 
påbörjas hösten 2014.  
 
§ 14 Vice ordförande 
Tillförordnad vice ordförande Emma Lövgren var frånvarande men ordförande Julia Berglund 
meddelar att samling inför Anna Skarhed sker kl. 14.15 i JF-rummet.  
 
§ 15 Ordförande 
Ordförande Julia Berglund påminner om ST-föreläsningen den 27 november. 
Informationsansvarig Maja Edlund lotsar de nya styrelsemedlemmarna från kl. 14.45, då 
övriga styrelsemedlemmar har tentafika med termin 1.   
 
§ 16 Övriga frågor 
Ordförande Julia Berglund lyfter frågan om namnbytet av kassörsposten, då det i enlighet 
med stadgarna kan ske genom två beslut varav ett kan vara ett styrelsemötesbeslut. Mötet 
fattar beslut att ändra namnet på kassör till ekonomiansvarig.  
 
Angående tentafikat ansvarar ordförande och chefredaktör för de Facto Jens Werner för 
handlingen. Viktoria Blind ersätter informationsansvarig Maja Edlund.  
 
Ordförande förelår en kick-off med den nya styrelsen den 5 december på NH. Mötet är av 
uppfattningen att det är ett toppenförslag.  
 
Kassör Lisa Claar meddelar att hon kommer att kandidera till ordförande för JURO på 
helgens JURO-möte.  
 
§ 17 Mötets avslutande  
 
Vid protokollet, 
Maja Edlund, 
Informationsansvarige och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Sandra Wikström  Justerat, Ulrika Byström 
Ordförande för JR  Klubbmästarinna 
 
 
 
 


