
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 23 april 2013 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av vice ordförande Pontus Sjölund 
 
§ 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 ordförande för JR och utbildningsansvarig.  
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll redogjordes för och godkändes. 
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig meddelar att han har skapat mailadresser till huvudansvariga för 
Juristens dag. Ordförande och vice ordförande visar hur de fungerar i samband med möte på 
torsdag.  
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig har gått igenom ekonomin.  
 
I korta drag kan följande redovisas 
 



Intäkterna från Juristens dag uppgår till 307 800 kr + 13 000 kr från G&D som valt att skicka 
check. 
 
Sektionsbidrag har kommit från kåren om 12 000 kr. Oklart om det är för läsåret eller 
vårterminen, ekonomiansvarig ska kolla upp detta.  
 
De Factos första upplaga kostade drygt 9 900 kr. Chefredaktör känner inte igen att de ska vara 
en så hög summa enligt avtalet men ekonomiansvarig berättar att avtalet anger priset 
exklusive moms.  
 
Sportmästarinnan har förbrukat ca 1 000 kr på Snow Wars och grillning. Det finns utrymme 
för ytterligare aktivitet alternativt inköp av material. 
 
Gästföreläsningar har hittills kostat 3 925 kr av totalt 10 000 kr. Detta är inget problem för 
budgeten då nästkommande föreläsares resa betalas av institutionen.   
 
14 422 är spenderat på övriga utgifter och avser bl.a. ny stereo och InDesign. 
 
Ekonomiansvarig kungör att han ska börja fakturera samarbetsavtalen. 
 
§ 8 (Nollningsgeneraler) 
Nollningsgeneralen meddelar att Lokal är bokad för sittning under nollningen och att en 
finsittningsgrupp har påbörjat planering av nollningens finsittning. JF sponsrade ifjol med en 
stor summa och generalen undrar hur det ser ut inför kommande år och styrelsen meddelar att 
budgetens ska ses över inför detta. 
 
Generalerna har funderat på att köpa in general-jackor för att synas extra, likt JF-jackorna. 
Ordförande meddelar att företaget som JF köpt jackor ifrån är nedlagt men att tillverkaren 
finns kvar. Ett inköp av fem jackor kan emellertid bli väl dyrt. T-shirt är att rekommendera. 
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig informerar att institutionen har beviljat sponsring av bussresan till 
Stockholmsresan. 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästarinnan lyfter frågan om inomhusfotboll på måndagar, som ett problem då det inte 
är någon uppslutning. De flesta torde vara intresserade av utomhusfotbollen. 
Sportmästarinnan ska försöka få in andra aktiviteter inomhus framöver såsom innebandy och 
basket och marknadsföra dessa i tid.  
 
På tal var också frågan om att titta på andra lokaler än Landstingshallen för att få en bättre tid 
än mån kl. 15. Fråga om en tid i veckan räcker och att utomhusplanen ska bokas. 
 
Klubb 
Klubbmästaren ska börja kolla på lokal till tentafest. T2 och T6 skriver den 5/6 T4 den 7/6, 
vilket innebär att tentafest kan äga rum först den 7/6. 
 



Klubbmästare har beslutat att ställa in EPP den 10 maj då det var relativt skral uppslutning 
bland juriststudenterna förra veckan och lägga allt krut på den 24 maj. Klubbmästaren ska 
tillsammans med marknadsansvarig trycka affischer för Jurister vs. Odontologer samt EPP 
den 24 maj.  
 
§ 11 De Facto  
Angående utökad upplaga av kommande de Facto har chefredaktör sett sett gamla avtal med 
300-upplaga där priset varit ca 10 050 kr, chefredaktör ska höra med tryckeriet om 
kostnadsförslag. 
 
Lawline har hört av sig angående en artikel inästa De Facto, styrelsen anser att det inte passar 
då JR ska ha en artikel i nästa nummer. 
 
§ 12 JR 
Typsnitt på titel hemsidan, info kollar upp.  
Studiebesöket gick bra, fick bra tips på rådgivning.  
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
JURO:s årsrapport har inkommit och utbildningansvarig ska skicka ut den till styrelsen för 
kännedom.  
 
Angående kårernas möte med vicerektor har utbildningsansvarig mailat med Umeå 
studentkårs utbildningsansvarig angående eventuellt deltagande men fått svar att hon inte får 
följa med. Märkligt med tanke på att ordförande pratat med honom och han tidigare varit 
positiv.  
 
Utbildningsansvarig har haft ett möte med studentrepresentanter för översiktgruppen, Anna 
Helgesson och Frida Karlsson. 
 
Utbildningsansvarig meddelar att hon har fått mail från Lund innehållande deras ortsrapport 
till JURO de uttrycker missnöje och menar att JURO för närvarande fokuserar på saker som 
ligger utanför JURO:s område. 
 
Utbildningsansvarig meddelar att utbildningsgruppen har fört fram en del klagomål angående 
att många är tysta men ändå blir godkända på seminarierna, trots att det kärvs aktivt 
deltagande för att bli godkänd. Detta bör framföras till lärarna försöka lyfta fram de som är 
tysta samtidigt som man inte tystar de som redan är aktiva, detta är en svår avvägning. 
Ordförande och ordförande för JR informerar att det tidigare fanns ett poängsystem för detta 
som har tagits bort för ett par år sedan.  
 
§ 14 Vice ordförande 
Vice ordförande informerar att marknadsföringen för Björn Blomqvists gästföreläsning har 
startat på Facebook och genom affischering.  
 
§ 15 Ordförande  
Ordförande meddelar att vice ordförande kommer vara JF:s ansvarige i frågan om Kårhuset 
och att även ordförande kommer sitta med i arbetsgruppen. Under fredagens sektionsmöte 
enades man om att kåren ska vara drivande i uppstarten av Kårhuset. 
 



Ordförande informerade vidare om att hon kommer vara på möte med kårens inspektor på 
onsdag och tillsammans med vice ordförande ha möte med JD:s huvudansvariga på torsdag. 
 
§ 16 Övriga frågor 
Klubbmästare berättar att han satt bredvid en arkivarie på balen i Lund som berättade att JF 
Lund använder sig av medlemsenkäter. Klubbmästaren lyfter frågan om det är något vi bör 
fundera på för att på ett ännu bättre sätt få reda på medlemmarnas åsikter och förväntningar på 
JF. Styrelsen är av åsikten att detta är en bra idé som ses över.  
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Fredrik Forseryd, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Jenny Viklund Justerat, Viktoria Blind 
Utbildningsansvarig Ordförande för JR 
 
 


