
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte torsdagen den 12 september 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  
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes sportmästarinnan och chefredaktör de Facto. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll bordläggs till nästa då de ej är justerade.  
 
§ 6 Info 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
 
§ 8 Juristens dag 
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig berättar att väskutdelningen till studenterna på termin 1 gick väl. Beslut tas 
på att termin ett har fram till torsdag den 19 september kl. 12.30 på sig att hämta sina väskor  
 



Efter det kommer det finnas möjlighet för äldre terminer att köpa ett exemplar. Frågan lyfts 
huruvida priset 50 kr från föregående år ska höjas med tanke på de ökade kostnaderna för 
produktionen av väskan. Beslut tas på att behålla priset 50 kr. 
 
Marknadsansvarig informerat att hon öppnat ett instagramkonto till föreningen under namnet 
JFUmea 
 
Ordförande informerar att hon har fått mail från Juridiska föreningen i Göteborg som 
arrangerar Svenska Juridiska Mästerskapen, SJM 2014. Enligt traditioner ansvarar fjolårets 
finalister för arrangemanget i Umeå. Ordförande ska undersöka huruvida fjolårets finalister är 
intresserade.  
 
§ 10 Studiesociala 
 
 
Sport 
Spormästarinnan har varit i kontakt med IKSU och lämnat förslag på datum gällande 
bechvolleyturnering, antingen 19 eller 26 oktober, väntar för närvarande på svar.  
  
Klubb 
Klubbmästaren har ändrat datum för EPP från 11 oktober till 25 oktober då Stockholmsresan 
är den 11 oktober. 
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktören meddelar att redaktionsmötet idag gick bra. Hela numret är planerat. Man har 
funnit en layoutansvarig och har för närvarande överskott på skribenter.  
 
§ 12 JR 
Ordförande för JR meddelar att första mötet för terminen hölls igår. Rådgivningen kommer 
igång inom ca två veckor, så fort hemsidan är klar.  
 
JR har fått svar från både Ahlgrens och Kaiding angående seminarier med Ahlgrens och 
Kaiding och sedan tidigare Brottsoffermyndigheten. Planen är att det ska ske på tre olika 
dagar i höst.  
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig meddelar att JURO:s ordförande har valt att avträda sin position. Nytt val 
kommer troligen hållas i november enligt planeringen.  
 
Utbildningsansvarig har haft möte med utbildningsutskottet samt studierektor under 
onsdagen. Planer finns att öppna ett magisterprogram inom mark och miljörätt, detta är dock 
inte helt klart ännu men skulle innebära bl.a. ytterligare valbara kurser för juristprogrammet.  
 
Utvärdering från Examensarbetet 2012 har kommit. Andelen AB var 79 % jfr med 98 tidigare 
åren. Detta stämmer bättre överens med den faktiska kvaliteten på arbetena om man jämför 
med resultaten på övriga universitet.  
 
Det ska ske en översyn av valbara kurser, hur de fungerar och vad som saknas. 
Utbildningsansvarig kommer bland annat söka svar bland de som går i termin 9. 
 



Vi har nu fått en inbjudan till PBL:s 20 års jubileum den 13 november. Styrelsen ska då spela 
upp ett rättegångsspel.  
 
§ 14 Vice ordförande 
Igår hade vice ordförande möte med Kårhusstiftelsen (KHS) angående hyresavtalet med 
Kårhuset Pålebacken AB (Kårhuset). Vice ordförande påpekade att sektionerna vid Umeå 
studenkår (US) blivit lovade att KHS ska gå i borgen för Kårhuset och att sektionerna är 
mycket besvikna på att KHS nu inte vill gå i borgen, då det var en förutsättning för att 
förvärva aktierna i Kårhuset. Hyran är för närvarande 50 000 kr/månad. Styrelsen för 
Kårhuset har nu förhandlat fram en omsättningsbaserad hyra om 8 %. Ingen intäkt = 0 kr i 
hyra. Det kan innebära ett problem om intäkterna är lägre än kostnaderna. En VD ska tillsättas 
halvtidsarvoderad om 11 000 kr/månad, sociala avgifter tillkommer. Detta för att kunna driva 
Kårhuset framåt på ett mer effektivt sätt. Detta ska ske på bolagsstämman nästa vecka. Känd 
kandidat för närvarande är Fredrik Gustafsson ordförande för HumSek. Gustafsson har varit 
ordförande för Kårhuset under sommaren och arbetat aktivt hela sommaren och har ett gott 
nätverk i Umeås närings- och nöjesliv. 
 
Vice ordförande hade idag förhandling med företrädaren för Love and Lust. Avtalet med 
kårhuset kommer sträcka sig till januari. Kan de inte enas vid omförhandling i januari 
fortsätter avtalet löpa 4 månader. Enas man inte under de 4 månaderna sägs avtalet upp. Som 
avtalet ser ut för närvarande erhåller Kårhuset 50 % av vinsten upp till 50 000 kr/månad, 
därefter 15 %. Love and lust kommer stå för personalkostnader och inköp. 
 
Vice ordförande ska fundera huruvida han är till fortsatt förfogande för en styrelseplats i 
kårhuset vid bolagsstämman nästa vecka.  
 
§ 15 Ordförande  
Ordförande har skickat våra stadgar till US för påseende rörande möjligheten att behålla 
Juridiska föreningens nuvarande räkenskapsår. 
 
Ordförande har gått kännedom om att de som tecknat två-terminsmedlemskap i US efter jul 
blir automatiskt kvar som medlemmar i SamSek. Kårexpeditionen ska undersöka om detta går 
att lösa från deras sida. Detta är allvarligt eftersom det innebär att SamSek får medlemmar 
som egentligen ska vara medlemmar i JF.  
 
Ordförande har varit kontakt med US som vill vara med på styrelsemöte, första mötet varje 
månad. Detta för att förbättra relationerna mellan US och sektionerna.  
 
Vi har fått en ny kalkyl från finsittningsgruppen. Biljettpriset ligger för närvarande på 638 kr. 
638 kr/biljett där är vårt budgeterade bidrag om 6000 till valfri insparkssittning medräknade. 
För närvarande är planen att sälja 150 biljetter. Det ryms 170 personer i salongen på Rex och 
styrelsen är av uppfattningen att det bör säljas 170 biljetter, då det brukar vara en eftertraktad 
sittning.    
 
Beslut tas på att JF ska bidraga med100 kr/biljett till medlem, det som överstiger 6000 tas från 
överskottet. Bakom beslutet står ordförande, vice ordförande, informationsansvarig, 
utbildningsansvarig, ordförande för JR samt klubbmästaren. 
  
Chefredaktör de Facto, ekonomiansvarig och sportmästarinnan förordade att bidra med 20 
000 kr, varav 14 000 från överskottet.  



§ 16 Övriga frågor 
 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
 
 
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Fredrik Forseryd, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Carl Matz Justerat, Perla Fares 
Chefredaktör de Facto Sportmästarinna 
 
 


