
  
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 4 februari 2014 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av vice ordförande Pontus Sjölund 
 
§ 2 Närvaro 
Vice ordförande Pontus Sjölund, ekonomiansvarig Jonas Brandt, utbildningsansvarig Jenny 
Viklund, klubbmästare Fredrik Ferrand Drake del Castillo, sportmästarinna Perla Fares, 
chefredaktör de Facto Carl Matz, ordförande Juridisk Rådgivning Viktoria Blind. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes klubbmästare och ekonomiansvarig. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående veckas protokoll bordläggs till nästa vecka. 
 
§ 6 Info 
 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig träffade revisorn i torsdags, allt såg bra ut. Revisorn skall komma på 
årsmötet den 11 februari. 
 
§ 8 JD 
 
 
§ 9 Marknad  



Tillträdande marknadsansvarig har kontaktat MSA och gett förslag vecka 15 för deras 
kommande besök. Planerad lokal är Kårhuset. Marknadsansvarig skall kontrollera så det inte 
krockar med SJM. 
 
Tillträdande marknadsansvarig har haft mailkontakt med Centrum för rättvisa och även 
introducerat tillträdande vice ordförande i samarbetet. Det diskuteras om ett event 
tillsammans med dem till hösten. 
 
Tillträdande marknadsansvarig har pratat med Trygg Hansa om sponsring till väskan. Väntar 
på svar därifrån. 
 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
20 (av 30) biljetter är hittills sålda till skidresan. Alla i styrelsen skall arbeta med att få 
resterande biljetter sålda. 
 
Sportmästaren har börjat arbeta inför fotbollsturneringen genom att boka hallar och bjuda in 
program. 
 
Innebandy- och fotbollsträningen i landstingshallen har dragit igång – bra uppslutning hittills. 
 
Planering skall ske för studensportardagen. Den äger rum den 4 mars. 
 
Klubb 
Klubbmästaren skall ha ett möte med E-puben där arbetet kring vår KC skall diskuteras. 
 
I och med att kårhuset kommit igång ordentligt kommer det finnas möjlighet till EPP där. 
Klubbmästare påpekar att det finns som alternativ och det är något att fundera över och 
kanske diskutera längre fram men i dagsläget finns det inga reella planer på att flytta från E-
puben då vi är nöjda med hur EPP:erna fungerar där.  
 
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktören förtydligar att fakturan som vi diskuterade förra mötet är alltså betald. Vi har 
alltså betalat moms och för höga kostnader för porto. Momsen kan vi kräva tillbaka som vi 
gjort förut men problemet gäller portot. Ett sätt att lösa detta är att få räkna av priset på det 
överbetalda portot på priset för nästkommande år. Detta är ej diskuterat med dem utan ett 
förslag från chefredaktören. Chefredaktören skall ta upp detta med dem. 
 
 
§ 12 JR 
Peder som fixat hemsidan frågade om han fick använda den i sin portfolio – detta är okej 
enligt styrelsen. 
 
Ordförande för JR har möte med medicinska kåren idag. 
 
Ordförande för JR har skrivit ett utkast på samarbetsavtal. Hon skall arbeta vidare på dessa. 
 



26/2 inbokat studiebesök på brottsoffermyndigheten. 
 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig skall försöka lämna över det mesta till tillträdande utbildningsansvarig. 
 
 
§ 14 Vice ordförande 
Tillträdande vice ordförande har varit i kontakt med sekreteraren för Kerstin Koorti och det 
finns eventuellt en möjlighet för henne att komma upp och föreläsa i april. 
 
Tillträdande vice ordförande har varit i kontakt med Mårten Schultz och han verkar 
intresserad av att komma hit och hålla en eventuell föreläsning. 
 
Sven-Erik Alhems föreläsning är på torsdag den 6 februari. 
Beslutades om att utbildningsansvarig och tillträdande utbildningsansvarig ska baka till detta. 
Tillträdande ordförande för JR hjälper till med kaffet. 
 
Lunch med Alhem är bokat på torsdag – de facto och tillträdande vice ordförande skall 
närvara. 
 
§ 15 Ordförande  
Tillträdande ordförande var på prefektmöte igår, måndag, med Görel Granström. De 
diskuterade bland annat forskningen på institutionen och att de skall utlysa två 
doktorandplatser. 
Institutionen var nöjd med Juristens dag.  
 
Verksamhetsberättelserna skall vara inskickade senast idag, tisdag den 3 februari. 
 
§ 16 Övriga frågor 
Chefredaktören anger att han vill ge en engagemangsgåva till sin redaktionschef. 
Ordförande för JR vill ge engagemangsgåva till sin vice ordförande. 
Utbildningsansvarig vill ge engagemangsgåva till tre personer i sin utbildningsgrupp som har 
suttit i programråd. 
Klubbmästare vill ge engagemangsgåva till JF:s KC. 
Oscar Svanholm och Lisa Hakasalo Södergren skall också tilldelas för sitt arbete med 
Stockholmsresan. 
Totalt 8 personer. 
Om de 8 biobiljetter vi har till engagemangsgåvor har gått ut köper vi in nya. 
 
Förslag på stadgeändringar är i praktiskt taget klart. De är skickade till inspektorn och hon ska 
försöka titta på de innan årsmötet 
 
Ett informationsmöte ägde rum igår måndag med Elsa, Kåren och HHUS angående 
skalsektion. De informerade tillträdande styrelse om vad detta innebär. 
 
Kårhuset har fått alkoholtillstånd och ligger nu i uppstartsskedet. 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  



Vice ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Elin Björkén, 
Tillträdande informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Fredrik Ferrand Drake Justerat, Jonas Brandt 
Klubbmästare Ekonomiansvarig 
 
 


