
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 11 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, ekonomiansvarig Emma Åhs, utbildningsansvarig 
Angelica Ahlström, marknadsansvarig Oscar Svanholm, klubbmästare Perla Fares, 
sportmästare Martin Wiklund, chefredaktör de Facto Theresa Karlström samt JF:s inspektor 
Maria Eklund 
 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes utbildningsansvarig och vice ordförande. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 20140303 godkändes. 
 
 
§ 6 Info 
 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Tidigare ekonomiansvarig och ordförande är nu borttagna som firmatecknare och nuvarande 
ekonomiansvarig och ordförande står nu som firmatecknare.  



 
Ordförande presenterar Izettle, ett nytt sätt att göra betalningar med för att slippa 
kontanthantering. Fungerar på så sätt att man köper in en dosa med kortläsare som man kan 
koppla till bankkontot och därmed betala med kort direkt in på kontot. Ordförande kollar upp 
detta mer och återkommer till styrelsen. 
 
 
§ 8 JD 
Ordförande har varit på möte med Uniaden där datum för både JD och Uniaden nästa år har 
diskuterats. Problemet att JD ligger så nära tentamen diskuterades, en eventuell lösning är att 
ha Uniaden och JD samma vecka. Ordförande återkommer med detta. 
 
Ordförande skall idag utlysa posten som huvudansvarig för JD 2015. 
Beslut om huvudansvariga kommer tas vid ett större styrelsemöte där medlemmarna kan 
komma och ställa frågor alternativt motkandidera. 
 
 
§ 9 Marknad  
Det togs beslut via sms tidigare under veckan att köpa in batterier till stereon till ett totalt 
värde av 564 kronor. 
 
Marknadsansvarig är i kontakt med MSA och Kårhuset för att boka lokal inför MSA:s event i 
april. 
 
Marknadsansvarig skall tillsammans med arbetsgruppen inför Stockholmsresan starta upp 
arbetet under nästa vecka. 
Institutionen kommer att sponsra bussresan även detta år och bussen är preliminärbokad för 
avgång den 6 oktober och hemresa lördag den 11 oktober. 
 
Marknadsansvarig avvaktar med att beställa väskan. Detta för att vänta på svar gällande 
avtalet från Kaiding samt att Trygg-Hansa dragit sig ur sponsringen av väskan med 5 000 kr. 
Marknadsansvarig inväntar också slutgiltig prisuppgift gällande vad väskan kommer att kosta. 
 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Snow Wars är planerat till på fredag. Sportmästaren hade ett möte med kåren angående 
eventet igår måndag, där bland annat ljudanläggningen och snöbristen diskuterades. 
Det klarlagdes att kåren skall stå för kostnaden gällande ljudet, ett värde av 1 800 kr.  
 
Snöbristen är väldigt avgörande för om Snow Wars kommer att kunna genomföras. Styrelsen 
är eniga i beslutet att ställa in eventet på grund av snöbristen. Sportansvarig vidarebefordrar 
detta till kåren och de får då ta beslut huruvida eventet ska ställas in eller inte. 
 
 
Klubb 
Klubbmästaren meddelar att vi nog kommer behöva ha EPP:er på torsdagar framöver under 
terminen eftersom de flesta fredagarna på E-puben är uppbokade.  
 



Posten för en ny kvällschef (KC) är nu utlyst. Informationsmöte kommer att hållas på torsdag 
och sista anmälan är på fredag. 
 
 
§ 11 De Facto  
Alla texter är inkomna till nummer 1 och tidningen layoutas just nu. 
Chefredaktören upplyser om bristen på personer som kan Indesign i och med att förra layout-
ansvarig har flyttat. Inför kommande nummer skall chefredaktören se om hon kan få någon 
elev från något annat program att hjälpa till med layouten. 
 
 
§ 12 JR 
 
 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
 
 
 
§ 14 Vice ordförande 
Vice ordförande lyfter frågan om JF skall synas ute på skolor för att inspirera till studier på 
juristprogrammet hos högstadieelever. Styrelsen ställer sig positivt till detta och vice 
ordförande och utbildningsansvarig skall skissa upp ett förslag på hur detta kan se ut. 
 
 
§ 15 Ordförande  
Beslut togs via mail på att köpa in lunchmackor till fredagens föreläsning med Susanna 
Eriksson till ett totalt värde av 600 kronor. 
 
Ordförande tar upp frågan om vi ska skicka någon/några representanter till Lunds bal den 5/4 
trots att inget JURO-möte kommer äga rum där. Kostnad för två personer komma att ligga på 
4 634 kr, detta ryms inom budgetposten. 
Styrelsen tar beslut att skicka ordförande och klubbmästare på balen. Styrelsen är av den 
uppfattning att det gynnar föreningen och dess medlemmar att synas i representationssyfte 
samt att klubbmästaren kan inspireras bland annat till vår bal som kommer äga rum i maj som 
hon är med och arrangerar. Förslaget får stöd av samtliga närvarande styrelsemedlemmar. 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
Maria Eklund, JF:s inspektor är här för att delta på vårt möte.  
 
Inspektorn lyfter frågan om den tilltänkta ”lagkampen” mellan eleverna och lärarna. Inspektor 
lämnar förslag att ha någon sorts 5-kamp med olika tävlingar med ett juridiskt tema. Styrelsen 
och institutionen skall arbeta vidare med denna idé. 
 
Städning av JF-rummet sker imorgon onsdag mellan 9-12. 
 
Styrelsen skall ha möte med huvudansvariga för JD imorgon 12-13. 
 
 



 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Elin Björkén, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Angelica Ahlström Justerat, Robin Enander 
Utbildningsansvarig Vice ordförande 
 
 


