
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 22 oktober 2013 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Ulrika Byström 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Ulrika Byström, 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 ekonomiansvarig och utbildningsansvarig 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll uppskjuts till nästa möte.  
 
§ 6 Info 
 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig har haft möte med Nina från HHUS konsultgrupp. De har rensat undan 
gamla släpande skulder och fordringar i bokföringsprogrammet. Bland annat är avskrivningar 
som inte genomförda på 4-5 år nu genomförda.  
 
Det upptäcktes även en gammal julsittningspost med skuld på 25 000 sedan 2011 
ekonomiansvarig har förhört sig om var denna kan härröra. Dock verkar det inte finnas någon 
som vet detta. 
 



Till nästa verksamhetsår ska allt se rätt ut för första gången på många år.  
 
Ekonomiansvarig behöver protokollutdraget där beslutet på rensningen togs, 
informationsansvarig ombesörjer detta.  
 
§ 8 Juristens dag 
Jeanne Sinclair meddelar att det kommer hållas gästföreläsning 26 november 15-17. 
Det är även i stort sett klart med huvudsponsor.  
 
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig sitter för närvarande med samarbetsavtalen. Vinge påstår att de skrivit på 
för två år, det framgår dock inte av avtalet. Marknadsansvarig ska se över detta, styrelsen är 
emellertid av uppfattningen att detta inte innebär ett problem. 
 
§ 10 Studiesociala 
 
 
Sport 
Volleybollturneringen under helgen flöt på bra. Det var även mycket juriststudenter på E-
puben under After Beachen.  
 
Klubb 
Klubbmästaren meddelar att E-puben är bokad den 7 nov kl. 18 för EPP med Kaiding. Det 
kommer under kvällen endast vara öppet för JF-medlemmar. Priset är lunch på stan för fyra 
personer. Avser att locka med hamburgartallrikar till de 30-40 första för 1 000 kr som återstår 
i budgetposten pubkväll. Beslut tas på att medge detta.   
 
Har sett över pris på megafon. De ligger på ca 450 kr. Bör tas från sportbudgeten. Beslut tas 
på att sportmästarinnan får köpa in det.  
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktören meddelar att han kan få ut de Facto tills på torsdag. Detta innebär att vi kan 
dela ut tidningar både under tårtbjudningen och EPP:n 
 
§ 12 JR 
Har fixat tårtor enligt styrelsebeslut genom mailkonversation den 16 oktober till en kostnad 
om 3 000 kr, de anländer mellan 11-1130 på torsdag. Alla styrelseledamöter ska vara med 
under tårtbjudningen 
 
Ska ha möte med Peder imorgon om hemsidan, den ska enligt utsaga vara färdig nu.  
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig informerar om att det har varit strul med avtalen mellan Juridiska 
institutionen och CSN då man riskerar att bli av med CSN då man blir underkänd på 
terminstenta. Den tänkta lösningen kommer antagligen bli att institutionen skickar in 15/16 hp 
om man fullgjort obligatorium men underkänts på terminstentan.    
 
Institutionen diskuterar för närvarande möjligheten att trycka tentamenskompendium.  
 



 
§ 14 Vice ordförande 
 
 
§ 15 Ordförande  
Medlemsmöte kommer enligt mailbeslut hållas den 18 november kl 15.15 
 
Ordförande informerar om att Umeå studentkår är intresserad av att ta över NH:s tidigare 
lokaler och bedriva alkoholfri nattklubb. 
 
§ 16 Övriga frågor 
Klubbmästaren har kontaktat diverse potentiella gästföreläsare, det har ännu inte kommit 
några konkreta svar.   
 
Klubb tar upp frågan gällande eventuell stadgeändring när det kommer till motkandidatur vid 
val av ny styrelse genom att tillkännagivande av motkandidater krävs någon dag före 
medlemsmöte. Ordförande informerar om att ett liknande förslag röstades ned av stämman för 
2 år sedan.  
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Fredrik Forseryd, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Jonas Brandt Justerat, Jenny Viklund 
Ekonomiansvarig Utbildningsansvarig 
 
 


