
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 15 oktober 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 chefredaktör för de Facto och ordförande JR. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig meddelar att han har haft ett första möte med Universum inför 
examensmiddag. Meny för våren är inte spikad, den kommer inom några veckor. 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
  
 
§ 8 Juristens dag 
Jeanne Sinclair informerar att Juristbyrån är intresserad av att hålla casekväll i höst inför JD. 
Styrelsen ställer sig positiva till detta då JD behöver marknadsföra sig. Styrelsen påpekar 
vikten av att även JF syns på event i samband med JD då JD är en del av JF.  



 
 
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig har haft möte Ackordscentralen, de är för närvarande inte intresserade av 
att för närvarande skriva på något bindande samarbetsavtal. De är emellertid intresserade av 
att fortsatt sponsra väska och deltaga på JD 2015 
 
Marknadsansvarig har varit kontakt med Hamilton Advokatbyrå och de är intresserade av 
samarbete. De har själva lämnat som förslag att de ska sponsra JF och dess medlemmar med 
kaffe och kaffemuggar samt hålla case. Styrelsen ska fundera över behovet av kaffesponsring 
samt om det finns något annat som kan vara angeläget.  
 
Marknadsansvarig ska skicka ut en utvärdering av Stockholmsresan. 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Volleybollturnering på lördag, hittills är15 lag anmälda. Ett lag saknas. Upplägget kommer 
vara det samma som ifjol. Gällande pris ska sportmästarinnan titta på fruktkorg och ev. 
middag på Lokal.  
 
På torsdag spelas en utomhusfotbollsmatch mot ekonomerna.  
 
Klubb 
 
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktör meddelar att de Facto nr 3 är nästan klart för tryck. 
 
Har inte hunnit se på portokostnad inför detta nummer, varför tidningen kommer delas ut som 
tidigare.  
 
Chefredaktör har talat med tryckeriet angående moms och informerat om att vi kommer 
skicka krav på kreditfaktura, då vi enligt skattereglerna inte är skyldig att betala moms för de 
Facto.  
 
§ 12 JR 
Ordförande för JR meddelar att det fortfarande är problem med hemsidan. Ska ha möte med 
JR imorgon då det i vart fall kommit in ett par ärenden.  
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig har haft möte med utbildningsutskottet under förra veckan. Hon fick då 
order om att vidarebefordra information om den valbara kursen arbetsplatsanknuten kurs. 
Med tanke på denna kurs kommer institutionen rekommendera att man inte har uppsatspraktik 
då man numera inte kommer ha viss överseende med tidsaspekten för de som väljer 
uppsatspraktik.  
 
De har börjat se över de valbara kurserna. Det kommer tillkomma nya i miljörätt och 
fastighetsrätt. Kredit- och exekutionsrätt kommer flyttas till period 2 vårterminen.  



 
Gällande utlandsstudieinformation har utbildningsansvarig bokat in 28 november.  
 
För två veckor sedan fick mail från utbildningsbevakaren som vill hålla lunchföreläsning i 
studenträtt för SamSek och JF den 7 november.  
 
Hälften av JURO vill inte ha kvar ordförande, då enighet krävs blir ordförandeposen kvar. 
 
§ 14 Vice ordförande 
Vice ordförande som även är Ordförande i Kårhuset Pålebacken AB redogör litet för hur 
situationen ser ut i Kårhuset.  
 
Umeå studentkår har valt att lägga Studentmagasinet (tidskrift) under Kårhuset vilket 
godkänts av tidigare ordföranden för Kårhuset. De har dock på eget initiativ valt att trycka 
tidningen till en ansenlig kostnad utan firmateckningsrätt. Affären kommer gå runt men inte 
mycket mer. Vice ordförande har tydligt erinrat Umeå studentkår att man inte förfar på detta 
vis.  
 
Alla handlingar för Alkoholtillstånd är inskickade till kommunen.  
 
Det har varit en hel del sittningar och andra privata tillställningar hittills.  
 
§ 15 Ordförande  
Ordförande meddelar att vi fått en kontaktperson på Umeå studenkår i Emma Strömberg. 
 
Färska siffror från kåren visar att vi har cirka 330 medlemmar, vilket är ungefär hälften av alla 
studenter som läser program eller kurser vid Juridiska institutionen.  
 
Nästa ordförandemöte och JURO-möte hålls i Stockholm den 30 november. Beslut tas på att 
två personer ska åka och representera Juridiska föreningen vid Umeå universitet. 
 
Eftersom Juristens dag har löst med gästföreläsning i höst beslutar styrelsen att inte arrangera 
en egen gästföreläsning under samma period. 
 
§ 16 Övriga frågor 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Fredrik Forseryd, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 



 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Carl Matz Justerat, Viktoria Blind 
Chefredaktör de Facto Ordförande JR 
 
 


