
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 10 december 2013 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av vice ordförande Pontus Sjölund. Klubbmästaren tillika tillträdande 
ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo ledde sedan mötet. 
 
§ 2 Närvaro 
Vice ordförande Pontus Sjölund, informationsansvarig Fredrik Forseryd, ekonomiansvarig 
Jonas Brandt, klubbmästare Fredrik Ferrand Drake del Castillo, sportmästarinna Perla Fares, 
chefredaktör de Facto Carl Matz. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes ekonomiansvarig och vice ordförande. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 131202 godkändes.  
 
§ 6 Info 
Ska provsmaka menyn för examensmiddagen på torsdag. Detta medför att 
informationsansvarig inte kan närvara vid den studentfackliga dagen som kåren arrangerar på 
torsdag. 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
 
 
§ 8 JD 
 
 



§ 9 Marknad  
 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Har varit i kontakt med Hemavans Fjällcenter som erbjuder boend, frukost och 2 dagars 
liftkort för 1590 kr/person. Preliminärbokning måste bekräftas senast den 20 december. 
Styrelsen är av uppfattningen att detta, billigare alternativ än det som behandlades vid förra 
mötet är att föredra. Men att det bör diskuteras vid nästa möte då bara 6 ledamöter är på plats 
idag. Det diskuteras huruvida det går att få ihop 30 medlemmar till resan samt att det ser 
mörkt ut att kunna försälja resan innan jul. JF måste då stå för handpenningen som är på 30%.  
 
Boströms buss skulle kosta ca 15 000 för 30 personer. Styrelsen är av meningen att detta är att 
föredra framför att åka kollektivt.   
 
 
Klubb 
Har varit i kontakt med Peter från Lokal. Beslut tas på tentafesten kommer ska äga rum där. 
Alla termin 2-6 skriver tenta den 16 januari. Beslut tas på att de 75 första medlemmana får 
gratis inträde till en kostnad om 3000 kr. då det är det som kvarstår på posten tentafest i 
budgeten.  
 
§ 11 De Facto  
Numret är tryckt och ska levereras med post.  
 
§ 12 JR 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
 
§ 14 Vice ordförande 
Alkoholtillståndet för Kårhuset dröjer då handläggaren på kommunen tagit tjänstledigt.  
 
§ 15 Ordförande  
Ej närvarande. Klubbmästaren informerar att Kåren ska uppmärksamma internationella 
kvinnoveckan. De har bokat lunchföreläsningar varje dag och undrar om JF är intresserad av 
att hålla i föreläsning. Styrelsen beslutar att se över om exempelvis Monica Burman, Juridiskt 
forum, är intresserad av att föreläsa på ämnet.  
 
20 dec äger sista prefektmötet för hösten rum. 
 
Studentfacklig utbildningsdag 12 december, klubbmästaren och ekonomiansvarig närvarar 
 
Ordförande har tagit upp frågan om digitalisering av examinationer med prefekten. Svaret är 
att det inte är något som institutionen kan driva själva men att det ska tas upp med Vice 
rektor.  
 
§ 16 Övriga frågor 
Vice ordförande informerar om att Servicecenter kommer börja ta betalt av föreningar vid 
bokning av salar fr.o.m. 2014. 



 
§ 17 Mötets avslutande  
Vice ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Fredrik Forseryd, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Pontus Sjölund Justerat, Jonas Brandt 
Vice ordförande Ekonomiansvarig 
 
 


