
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 8 april 2014 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo. 
 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo, informationsansvarig Elin Björkén, 
ekonomiansvarig Emma Åhs, utbildningsansvarig Angelica Ahlström, marknadsansvarig 
Oscar Svanholm, klubbmästare Perla Fares, sportmästare Martin Wiklund, chefredaktör de 
Facto Theresa Karlström, Ordförande JR Emma Sundelin, representant från generalerna 
Tobias Flodeer. 
 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes ordförande och utbildningsansvarig. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 20140401 godkändes. 
 
 
§ 6 Info 
Bild på nya huvudansvarig för JD till bland annat hemsidan efterfrågas. Det ska ordnas under 
veckan. 
 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 



Ekonomiansvarig lyfter frågan om att de beslut vi tar ska vara väl motiverade. Därför bör vi 
först se om kostnaden ryms inom budgetposten för att sedan motivera och ta ett beslut.  
 
 
§ 8 Generaler 
Generalerna håller på att planera upp första dagen på nollningen som kommer äga rum på 
Mariehemsängarna. De vill förlänga den aktiviteten i år till fler timmar än vad den varit 
föregående år och ge mer plats till JF för en chans att få presentera sig. Styrelsen kollar upp 
hur de olika terminerna har upprop den dagen för att JF skall kunna vara med på ängarna. 
Styrelsen diskuterade även om huvudansvariga för JD skulle finnas med och representera på 
ängarna men styrelsen är av den uppfattningen att det är bättre om de får presentera sig på 
första föreläsningen tillsammans med JF:s styrelse.  
 
 
§ 9 Marknad  
Det är till Jusek föreslaget ett samarbetsavtal som omfattar 4 000 kr plus kostnaden för en 
annons i De facto. Vi väntar på svar av dem. 
 
Lunchen med MSA är preliminärbokad till den 14 maj. 
 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästaren har kollat upp möjlighet till dansträning inför balen. Föreslagna datum att ha 
dansträning i Landstingshallen är den 5 och 12 maj. Sportmästaren ska kolla upp detta 
närmare. 
 
Klubb 
Beslut togs under veckan på mail att köpa in pris till EPP. Beslut togs på att köpa in fem 
luncher på Costas till ett värde av totalt 500 kr. 
 
Jurister vs Odontologer kommer äga rum den 30 april mellan 13-16. Affischer samt event 
finns uppe. Ljud är ordnat till dagen. 
 
Nästa EPP är den 9 maj i samarbete med Amnesty. Amnesty kommer att stå för pris. 
 
Tentafesten är bokad till den 5 juni på E puben. Klubbmästare ska kontrollera med KC Tove 
Lettevall så juristernas barlag ej behöver arbeta på vår egen tentafest. 
 
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktör för De facto ska prata med lärarna om en eventuell tävling i nästa nummer av 
De facto. Tanken är att göra något roligt av det och ha ett pris till vinnaren. 
 
Ordförande tar upp frågan om de som ej får De facto hem i brevlådan. Detta beror på att de ej 
har en registrerad adress hos kåren. De medlemmar som ej har det kan registrera en adress hos 
kåren.  
 
 



§ 12 JR 
Nästa veckas möte med JR är inställt på grund av påsklov. Därför ska ordförande för JR köpa 
påskgodis att ha på mötet imorgon med JR. 
 
Han som byggt JR:s hemsida kontaktade ordförande för JR och ville ha hjälp med ett avtal i 
utbyte mot arvode. Styrelsen tar ej på sig detta utan han kan få den rådgivning som JR 
erbjuder. 
 
Ordförande för JR samt vice ordförande för JR ska fundera ut några riktlinjer för hur de skall 
kunna informera mer om JR och vad det är. Ordförande föreslår att de kan gå ut i klasserna 
och informera. 
 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig tar upp frågan om de nya JURO-stadgarna. De nya stadgarna innebär 
mest språkförbättringar samt att ändra syftet med JURO till ett ”diskussions- och informations 
forum”.  
 
Utbildningsansvarig har kontrollerat frågan gällande att några från T6 skulle skriva tentamen i 
en hörsal. Skrivningsbevakningen arbetar på att lösa detta och det kommer ej hända igen.  
 
 
§ 14 Vice ordförande 
Togs beslut via mail under veckan att betala Kerstin Koortis taxiresa till ett värde av 399 
kronor. 
 
Styrelsen diskuterade Kerstin Koortis föreläsning i fredags den 4/4. Det var tyvärr lite dålig 
uppslutning. Styrelsen diskuterar hur marknadsföringen kan bli bättre via t.ex. flyers eller att 
institutionen kan lägga ut gästföreläsningarna i respektive termins schema. 
 
Styrelsen tar upp frågan om kursen Rättsmedicin för jurister. Tyvärr har inte medicinska 
fakulteten möjlighet, på grund av budgetåtstramningar, att tillhandahålla kursen detta år. Detta 
är väldigt tråkig då kursen är mycket uppskattad. Styrelsen tar beslut att vice ordförande skall 
föra en diskussion med institutionen om det finns någon möjlighet att starta upp kursen igen. 
 
 
§ 15 Ordförande  
Ordförande berättar att han och klubbmästare var på bal i Lund i helgen. Det var mycket bra i 
representations- och idésyfte.  
 
Ordförande tar upp frågan om att Uppsala-balen ska betalas senast 2 maj. Det är ordförande 
samt utbildningsansvarig som skall åka och biljetten kommer kost 1200 kr per styck. För 
nuvarande finns 3 160 kr kvar i budgetposten. 
 
Ordförande hade möte med nya huvudansvariga för JD som gick bra. Ordförande tydliggjorde 
hur ekonomin går till, hur budgeten skall se ut etc. Ordförande tog upp frågan om 
bankettbiljetter till arbetsgruppen samt förtur för styrelsen i JF till dessa. Detta är något som 
huvudansvariga skall tänka på och återkomma vid nästa möte. 
 
 



Ordförande tar upp frågan om att köpa in ramar till att rama in affischerna i JF-rummet. 
Styrelsen tar ett beslut att köpa in ramar till ett totalt värde av 2100 kr. 
 
På fredag den 11/4 är det årsmöte. Förslag till mötesordförande är ordförande och förslag till 
protokollförare är marknadsansvarig. 
 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Elin Björkén, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Fredrik Ferrand Drake Justerat, Angelica Ahlström 
Ordförande Utbildningsansvarig 
 
 


