
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 11 februari 2014 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av vice ordförande Pontus Sjölund 
 
§ 2 Närvaro 
Vice ordförande Pontus Sjölund, informationsansvarig Fredrik Forseryd, ekonomiansvarig 
Jonas Brandt, marknadsansvarig Emma Pakki, klubbmästare Fredrik Ferrand Drake del 
Castillo, sportmästarinna Perla Fares, chefredaktör de Facto Carl Matz. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes chefredaktör för de Facto och ordförande JR.  
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 131210, 131217, 140120, 140128, 140204 godkändes. 
 
§ 6 Info 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Budgeten behöver justeras nedåt på årsmötet en intäktspost gällande momsbeloppet ska sättas 
ned med 6 000 kr avseende moms. Det finns utrymme för att öka intäkterna baserat på förra 
årets utbetalningar från kåren till JF. 
 
§ 8 JD 
 
§ 9 Marknad  
De reklamerade väskorna har försenats p.g.a. kinesiskt nyår.  
 
Diskuterar fortfarande samarbetsavtalet med Kaiding.  



 
Oscar har varit i kontakt med prefekten som bekräftar att de även i år sponsrar bussresan vid 
Stockholmsresan.  
 
Har varit i kontakt med Wistrand, de är intresserade av besök i samband med 
Stockholmsresan.  
 
Marknadsansvarig kan ej närvara vid årsmötet, klubbmästaren redovisar verkasmhetsberättels 
i hennes ställe. 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästarinnan och tillträdande sportmästare deltog i Snow Wars-möte igår. Tävlingen 
kommer hållas bakom teknikhuset, fest på Kårhuset på kvällen som även grillar på dagen. 
Martin ska kontakta Akademiska hus och Svensk Markservice gällande hjälp med anläggande 
av spelplan. Ska se över priser till tävlingen, US kan eventuellt vara behjälplig.   
 
Önskar trycka nya affischer för skidresan då det fortfarande finns biljetter kvar.  
 
Klubb 
 
§ 11 De Facto  
Har ej fått svar från Helhet gällande porto-problemet.  
 
Intervjuade Sven-Erik Alhem i samband med gästföreläsningen.  
 
Tillträdande chefredaktör lyfter frågan om att låta Amnestys juristgrupp skriva artikel på 
temat ”Rättvisa”, styrelsen har inga särskilda invändningar mot detta och uppger om att det är 
upp till ansvarig utgivare att avgöra hur innehållet i tidningen ska utformas. 
 
§ 12 JR 
Bjuder på fika under nästa möte 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
 
§ 14 Vice ordförande 
Infotorg har hört av sig huruvida någon är intresserad av att skriva krönika. Chefredaktören är 
redan i kontakt med dem.  
 
§ 15 Ordförande  
 
§ 16 Övriga frågor 
Det finns 16 JF-termosar i Förrådet enligt inventarielistan. Beslut tas på att använda dessa 
som engagemangsgåvor.  
 
Beslut har tagits på mail att huvudansvariga ska få blombuketter som tack för väl utfört 
arbete. 
 
§ 17 Mötets avslutande  



Vice ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Fredrik Forseryd, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Viktoria Blind Justerat, Carl Matz 
Ordförande Juridisk Rådgivning Chefredaktör De Facto 
 
 


