
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 19 februari 2013 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Ulrika Byström 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Ulrika Byström, vice ordförande Pontus Sjölund, ekonomiansvarig Jonas Brandt, 
informationsansvarig Fredrik Forseryd, utbildningsansvarig Jenny Viklund, marknadsansvarig 
Emma Pakki, spormästarinna Perla Fares, chefredaktör de Facto Calle Matz, ordförande JR 
Viktoria Blind. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes marknad och ekonomi. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen reviderades på så sätt att § 7 byter namn till Ekonomiansvarig samt att § 8 
lämnas öppen då Juristens dag är avklarat.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll redogjordes för av Informationsansvarig Fredrik Forseryd och 
godkändes.  
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig uppmanar varje ledamot att se över sin post på hemsidan vilken 
information de vill ska finnas etc. Informationsansvarig ska även själv se över hur hemsidan 
kan förbättras ytterligare.  
 
Jenny Viklund ska försöka beskära bilder till ett format som fungerar på hemsidan, bilder 
finns på de Facto-profilen på JF-datorn. 
 
Informationsansvarig informerar om att vi väntar besök av två st ”student för en dag”, nästa 
vecka, de ska följa med Perla Fares på rättegångsspel i T2. 



 
§ 7 Ekonomiansvarig 
 
Ekonomiansvarig Jonas Brandt redogjorde för dagens ekonomiska situation: när månadens 
fakturor är betalda återstår 20 000 på kontot. Merparten av JD:s utställare återstår att 
faktureras, och kontanterna i kassaskåpet ska sättas in på kontot i samband med att 
firmatecknarna byts ut från gamla till nya styrelsen 
 
Varje månad kommer det redovisas vad varje styrelsepost har gjort av med och hur mycket 
som återstår för att alla ska ha god överblick över den ekonomiska situationen för varje post. 
 
Ekonomiansvarig ska se över olika sparmöjligheter på Nordea angående ny lokal. 
 
§ 8  
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig Emma Pakki informerade om att Ackordscentralen var positiva vid mötet 
angående samarbetsavtal under förra veckan, hon inväntar fortfarande svar. 
 
Marknadsansvarig ska kontakta väskföretaget angående nästa års väska, avsikten är att skapa 
en ryggsäck. Styrelsen är av uppfattningen att en ryggsäck är en bra idé 
 
Marknadsansvarig informerar att hon ska besöka Cederquist i ett privat ärende nästa vecka, 
hon ska höra med dem huruvida det finns intresse att ingå någon form av samarbetsavtal.  
 
Marknadsansvarig ska även höra av sig till Ahlgrens angående sponsring av väska. 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästarinnan Perla Fares meddelar att kåren nekat verksamhetsstipendium om 10 000 
som söktes förra veckan. Ansökan är nu reviderad för att motsvara ett mer rimligt belopp 
3420 kr. Ansökan är inskickad. 
 
Arbete har startats med att även söka fler externa sponsorer för till exempel priser i form av 
presentkort på middag. 
 
Mötet med Snow Wars arbetsgrupp förra veckan gick bra.  
 
Spormästarinnan informerade även om att innebandyn igår lockade 10 deltagare (det blir fler 
och fler), idag spelas fotboll.  
 
Sportmästarinnan ska se över möjligheter till att anordna skridskoaktivitet då detta verkar vara 
något som efterfrågas av en del studenter. Undersökas ska ifall IKSU hyr ut skridskor och var 
aktiviteten skulle kunna äga rum. 
 
Klubb 
Ej närvarande på grund av skidresa. EPP:n under förra fredagen var välbesökt och lyckad 
enligt de styrelseledamöterna som var på plats.  
 



§ 11 De Facto  
Chefredaktör Calle Matz har fått in de flesta beskrivningarna av nya styrelsen som ska 
publiceras i kommande nr.  
 
En sida på tidningen finns tillgodo, chefredaktör lämnar förslag på att ha någon form av 
korsord eller frågesport där vinnaren får ett pris. Styrelsen tycker att detta är en bra idé 
Beslut tas på att biobiljett och JF-termos ska utgöra pris, beslutet är enhälligt. 
 
§ 12 JR 
JR ordförande Viktoria Blind informerade att mötet med hemside-leverantören förra veckan 
inte blev av på grund av ingen tillgång på. Nytt möte ska hållas idag med för att teckna 
avtalet. 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
 
Utbildningsansvarig informerade om att mötet med studierektor i går sköts upp p.g.a. sjukdom 
till senare denna vecka. 
 
JURO  
Ordföranden för JURO har gjort en sammanfattning från senaste mötet för godkännande.  
 
En manlig student, Markus Makkula, från Uppsala har anmält intresse för ansvar att driva på 
utredningen om notarietjänstgöringen. Det som talar emot är att han inte sitter i JURO, 
styrelsen är dock av uppfattningen att det är okej och att det viktigaste är att han har 
anknytning till Juridiska föreningen.  
 
Även en ytterligare utredningstjänst utlyses för att de ska vara två i arbetet, styrelsen är av 
uppfattningen att det är en bra idé. 
 
JURO vill ha en egen logga, JF förhåller sig avvaktande till detta och Uppsala har redan lagt 
in veto mot detta. 
  
Förslag på intern vice ordförande i JURO som ett bollplank till ordföranden. Styrelsen är av 
uppfattningen att det kan vara svårt att genomföra med tanke på att alla JF har olika 
verksamhetsår, förlag på lösning från JURO är att perioden ska vara sex månader. Styrelsen är 
av uppfattningen att det kan vara svårt för Umeå att få en sådan plats. Oklart vad 
arbetsordningen ska vara, styrelsen ställer sig därför tveksamma till detta.  
 
Angående förslaget på pris till årets JF:are som togs upp i förra veckans protokoll har Uppsala 
lagt in veto mot detta.  
---  
 
Utbildningsansvarig har haft möte med Lars Johansson angående lagkompendium för T3 och 
T5. Lars är villig att samarbete om detta. Uppmuntrade till förslag till förbättringar. Han har 
en mall och kontakt med ett tryckeri i USA. Vi ska undersöka intresset för detta i de olika 
terminerna samt vad som önskas förbättras.   
 
Utbildningsansvarig har följt upp frågan hos kåren angående förfarandet vid 
tentamensskrivandet, att studenter inte får tentan i tid osv. Kåren har bordlagt ärendet 
tillsvidare på grund av hög arbetsbelastning. 



 
§ 14 Vice ordförande 
Vice ordförande Pontus Sjölund meddelar Björn Blomqvist kommer att gästföreläsa 7 maj 
istället för 15 maj på grund av förhinder.  
 
§ 15 Ordförande 
Ordförande informerar om att Centrum för rättvisa hade tänkt komma nästa torsdag för case-
lösning. Styrelsen är emellertid av åsikten att det blir tätt inpå och svårt att hinna 
marknadsföra, ordförande ska verka för att finna en i början/mitten på april.  
 
§ 16 Övriga frågor 
Frågan om inköp av InDesign lyfts av ordförande. Styrelsen tar beslut på att Calle Matz 
beställa InDesign beslutet är enhälligt.  
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
Vid protokollet, 
 
 
Fredrik Forseryd, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Jonas Brandt Justerat, Emma Pakki 
Ekonomiansvarig Marknadsansvarig 
 
 


