
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 16 april 2013 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Ulrika Byström 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Ulrika Byström, vice ordförande Pontus Sjölund, informationsansvarig Fredrik 
Forseryd, ekonomiansvarig Jonas Brandt utbildningsansvarig Jenny Viklund, 
marknadsansvarig Emma Pakki, klubbmästare Fredrik Ferrand Drake del Castillo, 
sportmästarinna Perla Fares, chefredaktör de Facto Carl Matz och ordförande JR Viktoria 
Blind samt nollningsgeneral Elin Björkén. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes klubbmästaren och sportmästarinnan.  
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Mötesprotokollet från 130326 redogjordes för och godkändes.  
 
§ 6 Info 
 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig har gått igenom JD:s budget och det visade sig inte vara så stora avvikelser 
som befarat. En mer grundlig genomgång skall göras så fort allt är färdigt.  
 
§ 8 (Nollningsgeneraler) 
Nollningsgeneral informerar om att man fört diskussioner med Lokal angående 
samarbete/sponsring av T-shirt och att förlägga en sittning hos dem. De har gjort klart med 
bidrag till T-shirt från institutionen med 5 000 kr. Att tänka på påpekar styrelsen är att hålla 



några dagar öppna för att kunna förlägga så mycket som möjligt till Kårhuset (förutsatt att det 
hinner öppna inför insparken) 
 
§ 9 Marknad 
Gällande Stockholmsresan informerar marknadsansvarig att hon funderar på två biljettsläpp 
med ett släpp innan sommaren och en efter sommaren med anledning av att resan kommer 
relativt tätt inpå terminsstart. Styrelsen är av uppfattningen att det är en bra idé 
 
Marknadsansvarig meddelar att hon fått förfrågan från Jusek angående ett mentorskapsprojekt 
där de vill ha ett samarbete med Juridiska föreningen och våra sponsorer. Liknande samarbete 
finns i Uppsala och Stockholm och ligger där under utbildning. Utbildningsansvarig ska höra 
med dem hur det fungerar och ser ut i deras avtal i samband med JURO-mötet i Örebro.  
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästarinnan informerar om att utomhusfotboll på konstgräsplanen startar för säsongen 
på torsdag kl. 1530.  
 
Klubb 
Klubbmästare informerar att man inte funnit en ledig lokal för sittningen under Jurister vs. 
Odontologer. Eventet kommer att flyttas fram till den 18 maj. 
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktör informerar att redaktionsmötet som hölls 130415 gick väl.  
 
Chefredaktör önskar ha med artikel om JURO-mötet i Örebro och att vi där också ska ta 
chansen att informera medlemmarna om vikten av det nationella utbytet. Utbildningsansvarig 
ska skriva denna artikel 
 
Vidare lyfter chefredaktör frågan om det kan vara bra att publicera med artikel om Kårhuset 
och vad det innebär för JF. Informationsansvarig och vice ordförande skall skriva denna 
artikel. 
 
Chefredaktör lyfter vidare frågan om det trycka en utökad upplaga av kommande nummer för 
att de nya studenterna till hösten ska kunna ta del av tidningen i samband med till exempel 
väskutdelning för att dela ut till nollorna. Styrelsen tycker att det är ett bra förslag men att 
man måste veta kostnaden. Chefredaktör ska undersöka detta tills nästa möte.  
 
§ 12 JR 
 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig har lämnat in skrivaren på lagning, den väntas åter inom max tre veckor.  
 
Utbildningsansvarig har varit i kontakt med NTK och UMS gällande tentafrågan som 
diskuterats tidigare. Fick i veckan ett mejl från NTK:s utbildningsbevakare som informerade 
att möte ska hållas med vice rektor om detta och att utbildningsbevakare Thomas på US, vet 
om detta. Detta har kårens inte nämnt när vi frågat tidigare då vi fick svaret att det inte var en 
prioriterad fråga. 



 
Terminsansvarig för T4 har haft kontakt med utbildningsansvarig gällande betygssystemet 
och utbildningsansvarig ska sitta med i en utvärderingsgrupp om detta efter terminen. 
 
§ 14 Vice ordförande 
Vice ordförande informerar att han har kontaktat Kaiding med förfrågan om goodiebags. De 
visste inte helt säkert men ska se över deras lager.  
 
§ 15 Ordförande  
Ordförande satt på sektionsråd under gårdagen. Man diskuterade bl.a. ansvaret för uppstarten 
av det aktiebolag som ska driva Kårhuset. Det dem kom fram till är att de önskar att kåren ska 
vara drivande i frågan då det är Kårhusstiftelsen som ska starta aktiebolaget för att 
sektionerna sedan ska kunna köpa in sig. Kåren har som det verkar varit av en annan åsikt, 
nämligen att sektionerna ska vara drivande.  
 
Ordförande meddelar att det kommer hållas ett möte med kårens inspektor, som kontaktat 
ordförande för HHUS, med anledning av de händelser som utspelade sig på förra veckans 
kårfullmäktige. 
 
§ 16 Övriga frågor 
Ordförande lyfter fråga om hur vi ska förhålla oss företag och organisationer som vill 
annonsera i de Facto. Styrelsen är av uppfattning att man får avgöra det i varje enskilt fall 
men att det är olämpligt att företag med verksamhet som konkurrerar med sponsorer och JF:s 
egen verksamhet får ett stort utrymme att göra reklam för sin verksamhet. De får då vända sig 
till exempelvis anslagstavlor och platsbanken på hemsidan. 
 
Ordförande tar upp frågan när vi vill gå på sektionsutbildningen, förslag på tid då alla kan är 
tisdag 23/4 kl. 15. 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Fredrik Forseryd, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Fredrik Ferrand Drake Justerat, Perla Fares 
Klubbmästare Sportmästarinna 
 



 


