
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte måndagen den 3 mars 2014 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo. 
 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo, vice ordförande Robin Enander, 
informationsansvarig Elin Björkén, utbildningsansvarig Angelica Ahlström, 
marknadsansvarig Oscar Svanholm, klubbmästare Perla Fares, chefredaktör de Facto Theresa 
Karlström, Ordförande JR Emma Sundelin. Samt utbildningsbevakaren Carl Larsson. 
 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes chefredaktör för De facto och ordförande för JR. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 20140225 godkändes. 
 
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig har en ”student för en dag” nästa måndag, den 10 mars. Följer med 
undertecknad på seminarium i påföljder. 
 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Växelkassan är inväxlad på banken. 



Banken kommer ej längre ha samma kundhantering när det gäller inväxling. Detta kommer 
ske på ett nytt service-sätt som kräver ett separat avtal. Det kommer kosta 95/kr gång att växla 
in hädanefter. 
 
Styrelsen tar beslut på att vi skall teckna ett sådant avtal hos banken. 
 
 
§ 8 JD 
Styrelsen skall börja arbetet med att tillsätta huvudansvariga för JD 2015. Affischer skall 
tryckas upp. 
 
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig har preliminärbokat 6-10 oktober för Stockholmsresan. Marknadsansvarig 
skall kontrollera med respektive kursansvarig så resan ej sammanfaller med många 
obligatorier på de olika terminerna. 
 
Marknadsansvarig tar upp frågan hur många väskor som skall beställas till terminsstarten HT-
14. Styrelsen anser att 140 väskor är ett bra antal med tanke på antal elever som tas in. 
 
Marknadsansvarig har möte med Jusek-representanten imorgon tisdag gällande ett eventuellt 
kommande samarbete. 
 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Planeringen för Snow Wars rullar på. Marknadsföringen startar idag. 
 
Studentsportardagen är imorgon, 4/3, på Bräntberget. 
Styrelsen tar beslut på att sportmästaren skall köpa förtäring till grillningen till ett värde av 
max 500 kr. 
 
Klubb 
Avstämning för skidresan skedde i fredags, den 28 februari, och totalt såldes 20 biljetter (av 
30 möjliga). Eftersom alla platser ej blev sålda kommer budgeten för skidresan överskridas 
med ca.3 600 kr. Klubbmästaren väntar på exakt kostnad från Hemavan. 
 
Klubbmästare bekräftar även bokningen hos bussbolaget. 
 
Klubbmästaren hade möte med arbetsgruppen inför vårbalen förra veckan. Balen kommer äga 
rum på Universum och planerat datum är den 10 maj. Arbetet med balen löper vidare. 
 
 
§ 11 De Facto  
Arbetet med att färdigställa nummer 1 skall börjas, alla texter är nu inkomna. 
 
 
§ 12 JR 



Studiebesöket på Brottsoffermyndigheten i förra veckan gick bra, totalt blev det 10 personer 
som besökte BROM. 
 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Carl Larsson, vår utbildningsbevakare deltar under mötet och presenterar sig för den nya 
styrelsen. Han talade om vad han gör och vad han arbetat speciellt med under senaste året.  
 
Studentfackliga utbildningsdagen som kåren anordnar är på fredag. 
 
Utbildningsansvarig hade möte med Carl, utbildningsbevakaren, i föregående vecka. Det 
diskuterades bland annat att blanka i efterhand ej är möjligt längre. 
Carl talade om att utbildningskommittén finns och har rum för 3 studentplatser. Detta ligger 
på fakultetsnivå och de har möten en halvdag i måndagen. Betsek och HHUS finns 
representerade där och Carl undrar om vi vill ha en plats. Styrelsen ställer sig positivt till detta 
och utbildningsansvarig vidarebefordrar detta till Carl.  
 
Utbildningsansvarig tar upp frågan om SAMO. Styrelsen tar ett beslut på att SAMO skall 
ligga på utbildningsansvarig. 
 
Ordförande hade möte med Maria Eklund, terminsansvarig för termin 2. De diskuterade det 
tilltänkta PM-fika vi tänkte ha med terminen. Det togs beslut på att ej ha detta då det sker en 
del ändringar kring hur PM:et på T2 skall vara uppbyggt. 
 
 
§ 14 Vice ordförande 
Vice ordförande har varit i kontakt med Kerstin Koortis kommande föreläsning den 4/4. 
Koorti kommer inrikta föreläsningen på ämnet ”mitt liv i rätten”. 
 
 
§ 15 Ordförande  
Ordförande var på prefektmöte med biträdande prefekt Ulf Israelsson, 
Nollningen diskuterades – institutionen önskar att JF har en större del i nollningen än vad JF 
har i dagsläget. Styrelsen är av den åsikt att nollningen fortfarande skall ligga på generalerna 
men att JF har en större del i finsittningen. 
 
Ordförande tar upp frågan om ny kvällschef till E-puben. Klubbmästaren kommer delta i 
valberedningen tillsammans med representanter från HHUS. 
 
Föreläsningen med Susanna Eriksson från Juridiskt forum är nu på fredag 12-13. 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
Utbildningsansvarig tar upp frågande angående balen i Lund 5 april. Sista anmälningsdag är 
den 26:e mars. Det är inget JURO-eller ordförandemöte då på grund av jubileum i Lund. 
Ordförande lyfter frågan om det är någon i styrelsen som vill åka, detta i representationssyfte 
för JF Umeå. 
Styrelsen tänker på detta tills nästa vecka.  
 
 



§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Elin Björkén, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Theresa Karlström Justerat, Emma Sundelin 
Chefredaktör De facto Ordförande JR 
 
 


