
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 12 november 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 vice ordförande och ekonomiansvarig 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll bordläggs till nästa möte. 
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig ska fixa diplom för avslutningsceremonin innan jul så att ordförande 
kan signera dessa. Nästa vecka kommer Sporrong på möte, till dess ska vi se över behovet av 
att köpa in nya JF-pins.  
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig har budgetgenomgång, det ser överlag bra ut. Boendet vid stockholmsresan 
har kostat 60 900 vilket överstiger det avtalade priset, marknadsansvarig ska se över detta och 
kontakta af Chapman och reda ut vad som är oklart.  
  
 



Under posten nationellt utbyte nationellt utbyte återstår 3000 vilket beräknas räcka till 
ordförande- och JURO-mötet i Stockholm i slutet av november 
 
De externa budgetposterna är svåra att överblicka. Ska se över detta till årsmötet för att göra 
systemet tydligare.  
 
§ 8 JD 
Jeanne Sinclair tar upp frågan rörande om styrelsen frågan rörande bankettbiljetter och 
företräde. Beslut tas att ordförande, vice ordförande, utbildningsansvarig och 
marknadsansvarig ska ges förtur till biljett i representationssyfte.  
 
Den 10 dec kl. 10-12 kommer en av huvudsponsorerna, Juristbyrån att hålla i ett case för 25 
personer, med lunch, i s 304. Eventet kommer komma ut på fredag. 
 
De har nu gjort klart med medsponsorer i form av Linklaters, G&D och MSA.  

 
Sinclair tar upp fråga om var marknadsföringsgruppen ska lämna affischer på tryck, kåren har 
kommit med erbjudande mot att kårens logga syns, beslut fattas på att istället lämna på tryck 
hos Print och media. 
 
§ 9 Marknad  
 
Marknadsansvarig tar upp frågan om att söka sponsorer till ex tygkasse, 3-4000 per sponsor. 
Detta är något som samtliga kan arbeta och försöka ringa en potentiell sponsor vardera.   
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästare tar upp risken med skador på bland annat fotbollsträningarna. Beslut tas därför 
på att köpa in Första hjälpen-kit 
 
Klubb 
 
 
§ 11 De Facto  
Har sett över vad det skulle kosta att trycka och skicka de Facto hem till alla medlemmar. 
Beslut tas att göra detta för 15 227 kr.  
 
Det är nu redo att skicka krav på kreditnota till tryckeriet.  
 
Ska hålla intervju med brottsskadereglerare på Brottsoffermyndigheten.  
 
§ 12 JR 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
 
 
§ 14 Vice ordförande 
 
 



§ 15 Ordförande  
Medlemsmöte på måndag, fyra personer bakar till detta.  
 
§ 16 Övriga frågor 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Fredrik Forseryd, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Pontud Sjölund Justerat, Jonas Brandt 
Vice ordförande Ekonomiansvarig 
 
 


