
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 19 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 ordförande för JR och utbildningsansvarig.  
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll bordläggs till nästa möte  
 
§ 6 Info 
Har tillsammans med ordförande möte med Sporrong som är vår leverantör av pins.  
 
 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
De Facto – tryckeriet vet inte hur de hittar gamla fakturor. De är emellertid skickade till dem 
och där framgår fakturanummer osv så de med stöd av dessa kan ta fram underlag för vår 
momsåterbetalningsfordran.  
 
§ 8 JD 



 
 
§ 9 Marknad  
Ska se över om någon kan sponsra med lagtröjor till fotbollsturneringen, kan bli tight med tid 
till årets turnering men kan vara värt att se över till kommande år om det är möjligt att få med 
i till exempel ett samarbetsavtal.  
 
Länsförsäkringar har tackat ja till att sponsra tygkassen med 3000 kr.  
 
Marknadsansvarig tar även upp frågan över JF-väskan och reklamation då det visat sig att 
många spricker i sömmar. Styrelsen är enig i att man i vart fall bör påpeka detta till 
tillverkaren.  
 
§ 10 Studiesociala 
 
 
Sport 
Sportmästarinnan ska kolla upp priser och datum och se om det är möjligt att genomföra 
skidresa i JF:s regi.  
 
Tre lag är i stort sett färdigsatta inför fotbollsturneringen 
 
Klubb 
Säljer imorgon biljetter till fotbollsturneringen.  
 
Klubbmästare tar upp frågan om JF tillsammans med de andra föreningarna som arrangerar 
fotbollsturneringen ska vara med och sponsra för underhållning vid sittningen till en kostnad 
om 500 kr för att få dit spexgruppen Mesktetten. Beslut tas på att JF ska bidra med 500 kr.  
 
§ 11 De Facto  
De flesta texter är inlämnade för kommande nummer av de Facto. 
 
Tryckeriet har svårt att finna gamla fakturor för att kunna svara på vårt krav om utställande av 
kreditfaktura för moms. Kopior på fakturor är skickade till tryckeriet.   
 
§ 12 JR 
LTU är intresserade av att låta oss annonsera. JF Luleå är även intresserade av ha något form 
av samarbete.  
 
De samarbetsavtal JR redan har bör revideras då de inte ser proffsiga ut, översyn ska inledas. 
 
Varken Medicinska kåren eller NTK har återkommit gällande annonsering. Ska följa upp 
detta ytterligare. 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Gällande salstentamen har den nya utbildningsbevakaren haft möte med Prorektor, Anders. 
Carl har åter presenterat den modell som används i Uppsala, där tentan ligger redan på borden 
när man kommer in i salen. Detta var tidigare inte ett alternativ för Umeå universitet när 
samma förslag lades fram i våras. Man har dock kommit fram till lösningen att studenterna 
ska vara på plats kl. 0845. Elever som anländer mellan 8:45-9:00 får vänta tills klockan slår 9 



för att bli insläppt. Kl 8:45 ska alla sitta ned och tentamen kommer delas ut med framsidan 
nedåt, kl. 09 börjar tentamen och man får då vända på tentan och börja skriva. Carl 
presenterade även förslaget för vår studierektor, Lena Landström, som går med på förslaget. 
Vice ordförande lyfter frågan om hur det blir om man delar tentasal tillsammans med andra 
program. Utbildning informerar att detta nu blir ett första test på termin 5:s tenta. Detta 
förutsätter tydlig kommunikation till tentavakt och studenter.  
 
Utbildning hade möte med Lena Landström som informerat om att man kommer se över T5 
inför nästa år gällande upplägget av ekonomi och skatterätten. Det lutar åt att ekonomin 
kommer få mindre utrymme i framtiden och integreras med i övriga delar på kursen. Under 
nästa termin kommer även Sara Lyrenäs ta över som terminsansvarig.  
 
Har haft utbildningsutskottsmöte där man som i ett led i översynsarbetet diskuterar om 
förvaltningsrätten ska komma tidigare under utbildningen samt att grundutbildningen ska vara 
3 år och inte 3 ¼ år som det är för närvarande. 
 
Utbildningsansvarig har fått klartecken från institutionen om att trycka tentakompendium och 
sälja till självkostnadspris. 
 
Det verkar vara stort intresse för informationen om utlandsstudier nästa vecka. Ska försöka 
boka en större sal för ändamålet.  
 
På tisdag har T1 schemalagt tentamensinformation, JF ska i sedvanlig ordning delta och bjuda 
på fika. Beslut tas på att utbildning får köpa fika enligt budget för 700 kr.  
 
 
§ 14 Vice ordförande 
Kårhuset ska fakturera kåren för underskottet som härrör från studentmagasinet.  
 
Man har diskuterat om Kårhusstiftelsen ska anställa en person med chefskompentens och 
Kårhuset gör ett tjänsteköp om 50 % och tanken är då att NH ska ha resterande 50 %.  
 
§ 15 Ordförande  
Straffprocesskursen är inställd p.g.a. lärarbrist.  
 
JURO- och Ordförandemöte i Stockholm sista november, har man önskemål om ämnen som 
bör tas upp ska man kontakta ordförande.  
 
§ 16 Övriga frågor 
Klubbmästaren har varit i kontakt med Sven-Erik Alhem och ersättning för resa till 
gästföreläsning. Beslut tas på att ersätta Alhem med 2596 för resan till Umeå, utrymme finns i 
budget.  
 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 



Vid protokollet, 
 
Fredrik Forseryd, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Viktoria Blind Justerat, Jenny Viklund 
Ordförande JR Utbildningsansvarig 
 
 


