
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 1 april 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, sportmästare Martin Wiklund, 
chefredaktör de Facto Theresa Karlström, Ordförande JR Emma Sundelin. 
 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes klubbmästare och chefredaktör för De facto. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 20140325 godkändes. 
 
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig kommer att ha ett antal ”Student för en dag” kommande veckor, detta 
mycket på grund av att det närmar sig sista dagen för ansökan till höstterminen. 
 
Informationsansvarig påminner övriga styrelsemedlemmar att kontrollera hemsidan och 
meddela om det är något som behövs uppdateras kring deras område. 
 



 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Under JD fick JF stå för vissa kostnader som institutionen skulle stå för och därför kommer 
nu institutionen stå för kostnaden för väskan samt halva bussresan till Hemavan. 
 
 
§ 8 JD 
Ordförande ska ha ett möte med de nya huvudansvariga för JD. Efter ordförande har haft ett 
möte med dessa ska hela styrelsen ha ett möte med dem. 
 
Mest troligt kommer JD äga rum kring samma datum som JD 2014. 
 
 
§ 9 Marknad  
Tidigare togs ett beslut om att betala väskan med 14 960 kr, då räknades ej momsen med. 
Med moms blir priset som JF ska betala 16 505,6 kr. Budgetposten för väskan ligger på 15 
000 kr och därmed kommer vi överstiga budget med 1 505,6 kr. Styrelsen tar beslut om att 
betala väskan med detta. 
Väskan är beställd och leverans kommer ske kring midsommar. 
 
Linklaters avtal är skickat och är på väg tillbaka till oss. 
 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
 
 
Klubb 
EPP på torsdag, pris blir ett påskägg fyllt med godis. Styrelsen tar beslut om att köpa in detta 
för max 400 kr. 
 
Jurister vs odontologer kommer vara mellan 13-16 den 30 april. Jurister och odontologerna 
ska dela på kostnaden för hyran av fotbollsplanen och för JF kommer kostnaden ligga på 566 
kr. 
 
 
§ 11 De Facto  
Det är redaktionsmöte imorgon onsdag 2 april för De facto nummer 2. 
 
Chefredaktören tar upp frågan om att, såsom förra året, trycka upp fler nummer för nummer 2 
så att de nyintagna till hösten kan få ett nummer i väskan under nollningen. Kostnaden för att 
trycka upp 120 extra nummer kommer ligga på 3 840. Styrelsen ställer sig positivt till detta 
och tar beslut på att trycka upp extra nummer till denna kostnad. 
 
 
§ 12 JR 
 
 
 



§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig har fått ett förslag på hur nya utformningen av våning 3 i 
Samhällsvetarhuset ska se ut. Ber om styrelsens synpunkter på detta senast den 10 april. 
 
De nya tentarutinerna kommer prövas på en ekonomitentamen i april. 
 
Ordförande lyfter frågan om att några i T6 är inbokade att skriva tentamen i juni i Hsal E. 
Utbildningsansvarig kollar upp detta. 
 
 
§ 14 Vice ordförande 
Beslut togs via mail angående utgifter på 1900 kr (1400kr flygbiljett + 500 kr taxi) för Kerstin 
Koortis resa till och från Umeå den 4/4. 
 
Vice ordförande tar upp frågan om talargåva till Kerstin Koorti. Styrelsen beslutar om att ge 
en bok och en JF-mugg. Styrelsen tar beslut om en budget på 200 kr till detta. 
 
 
§ 15 Ordförande  
Ordförande har beställt iZettle och det är igång. Dosan är skickad och vi väntar på leverans av 
den. 
 
Rollupen kommer kosta mer än planerat eftersom arbetskostnader inte ingick i offerten. 
Ordförande kollar upp detta närmare och återkommer om mer exakta kostnader.  
 
Ordförande tar upp frågan om Juristernas lilla rättshandböcker som säljs i JF-rummet. De är 
ganska obsoleta och de är dessutom slut. Ordförande kontrollerar med Mattias Hjertstedt som 
skrivit dem om han vill göra nya. 
 
Ordförande tar upp frågan om vi funderat mer på en kårhusrepresentant. Styrelsen ställer sig 
positiv till detta och tänker att ett informationsmöte kring detta för medlemmarna skulle vara 
bra. 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
Klubbmästare lyfter frågan om att hela styrelsen skall åka på en bal till hösten. Styrelsen 
avvaktar och ser var ordförande- och JURO mötena kommer äga rum. 
 
Sportmästaren lyfter frågan om det ska dansas vals på balen. Sportmästaren kollar upp om det 
finns möjlighet att ha vals som aktivitet i landstingshallen några veckor innan balen kommer 
äga rum. 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Elin Björkén, 



Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Perla Fares Justerat, Theresa Karlström 
Klubbmästare Chefredaktör för De facto 
 
 


