
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 17 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, marknadsansvarig Emma Pakki, klubbmästare 
Fredrik Ferrand Drake del Castillo, chefredaktör de Facto Carl Matz och ordförande JR 
Viktoria Blind  
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes vice ordförande och ordförande JR 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 130523 och 130903 redogjordes för och godkändes.  
 
§ 6 Info 
 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig hade budgetgenomgång. Det ser överlag bra ut, det diffar något på 
marknadsansvarigs post och Juristens dag. Att det diffar på marknad beror på beslut om inköp 
från förra styrelsen som fakturerades under nuvarande verksamhetsår. Differensen för 
Juristens dag beror på att tidigare ansvariga inte räknat med moms i sina kalkyler. Å andra 
sidan var intäkterna från Juristens dag större än väntat så det har gått med mer vinst än väntat 
oavsett. 
 
§ 8 Juristens dag 



Det togs beslut under förra veckan på att utöka Juristens dags gästföreläsningsbudget med 
3000 kr då det är fler gästföreläsare än väntat som tackat ja.   
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig har varit i kontakt med Advokatfirman Lindahl och ställt en förfrågan om 
goodiebags till nästa veckas gästföreläsning.  
 
Marknadsansvarig ska se över möjligheten att trycka upp ytterligare tygpåsar med Juridiska 
föreningens logotype. Då budgeten för marknadsansvarig är hårt åsatt ska hon försöka få 
några sponsorer vars logga kan tryckas tillsammans med våra huvudsponsorers. Vi kan inte 
trycka muggar som helt saknar huvudsponsorernas loggor. 
 
§ 10 Studiesociala 
 
 
Sport 
Ej närvarande. 
 
Klubb 
Huvudansvariga för Juristens dag har varit i kontakt med klubbmästaren och vill ha EPP 
13/12. Ekonomerna ska då ha egen EPP med efterföljande sittning, klubbmästaren föreslår att 
de ska välja ett annat datum eller göra det i samband med den planerade EPP:n i november. 
 
Klubbmästaren  meddelar att  den 30 november är landstingshallen bokad för 
fotbollsturnering tillsammans med en rad andra sektioner och föreningar. Nu ses 
möjligheterna över att hålla efterföljande sittning på Kårhuset.  
 
§ 11 De Facto  
 
 
§ 12 JR 
Ordförande för JR meddelar att verksamheten ligger på is med tanke på hemsidan. Det är klart 
med datum för två av de tre casen/seminarierna i höst.  
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Ej närvarande  
 
§ 14 Vice ordförande 
Vice ordförande informerar om att det hölls bolagstämma igår, den 16 september för Kårhuset 
Pålebacken AB. Vice ordförande är fortsatt invald i styrelsen, vilken post som är aktuell 
bestäms först tisdagen den 24 september. Fredrik Gustavson blir tf Kårhuschef.  
 
§ 15 Ordförande  
Spexbiljetterna har inte sålt väl, de biljetter som blir över lämnas tillbaka till Umeå 
studentkår. 
 
Ordförande hade tillsammans med chefredaktören för de Facto möte med de som ska 
arrangera finsittningen. Juridiska föreningens ordförande ska hålla tal och Juridiska 
föreningens logotype ska tryckas på programmet.  
 



Valberedningens ordförande Julia Berglund har meddelat ordförande att valberedningen har 
för avsikt att sammanträda den 8 november.  
 
Ordförande påminner styrelsen om att lämna in testamenten för vårterminens arbete senast 30 
september. 
 
Angående SJM 2014 så kommer de ansvariga för arrangemanget vara fjolårsfinalisterna Emil 
Öhlén och Jonas Grahn i termin 7.  
 
Ordförande hade idag, 17 september möte med inspektor Maria Eklund. Hon ställer sig 
postitv till PM-fika i termin 2. Ordförande informerade inspektor om planerna på att 
eventuellt sälja tentakompendium. Inspektor påpekade då vikten av att kontrollera eventuella 
immaterialrättsliga frågor som gamla tentor och liknande med institutionen i god tid.  
 
§ 16 Övriga frågor 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Fredrik Forseryd, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Pontus Sjölund Justerat, Viktoria Blind 
Vice ordförande Ordförande JR 
 
 


