
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 15 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, chefredaktör de Facto Theresa Karlström, 
juristernas KC Tove Lettevall. 
 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes ekonomiansvarig och marknadsansvarig. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 20140408 godkändes. 
 
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig tar upp frågan om att köpa in en ny skrivare. I dagsläget är det väldigt 
dyrt att köpa nya patroner till den skrivare vi har nu. Finns många skrivare som är billigare än 
vad det kostar att köpa in nya patroner och blir således billigare i slutändan. 
Informationsansvarig kollar upp detta närmare och tar upp frågan igen på nästkommande 
styrelsemöte. 
 



 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig efterfrågar kvitton när respektive styrelsemedlem gör utlägg för något, 
exempelvis fika till möten.  
 
 
§ 8 JD/Generaler 
Finsittningen är bokad till den 4 oktober på Rex. Finsittnigsgruppen består av fyra personer 
från termin 2 – de kommer att arbeta med sittningen tillsammans med klubbmästaren. 
Gruppen ska även specificera en budget som styrelsen ska rösta igenom på ett styrelsemöte. 
Ordförande tar upp frågan om Rex kan spela upp videos - klubbmästaren kollar upp detta. 
 
 
§ 9 Marknad  
Vi har fått svar på vårt förslag till samarbetsavtal vi skickade till Jusek. Vårt förslag var på 
4000 kr plus en annons i De facto. De föreslog 6000 kr inklusive annons. Styrelsen ställer sig 
positiv till deras förslag och avtalet kommer skrivas på. 
 
Arbetet med Stockholmsresan fortskrider. Olika byråer är kontaktade, vissa har sagt ja medan 
vi väntar på svar från andra. 
 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
 
Klubb 
Jurister vs Odontologer närmar sig, äger rum den 30 april. När cirka en vecka återstår kommer 
affischer till marknadsföringen att tryckas upp. 
 
Tentafesten är bokad till den 5 juni, den kommer äga rum på E-puben och vi kommer ha 
tentafest tillsammans med ekonomerna. Styrelsen kommer ej att behöva arbeta på E-puben 
denna kväll. 
 
Tove, juristernas KC är här, och frågar styrelsen om de eventuellt kan arbeta på E-puben 
under en pubrunda under insparken till hösten. Styrelsen ställer sig positivt till detta. 
 
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktören meddelar att deadline för nummer 2 är 21 april. 
 
 
§ 12 JR 
 
 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig efterfrågar synpunkter på de nya JURO-stadgarna som togs upp förra 
styrelsemöte. Om hon ej får några synpunkter anser hon att alla godkänner dem. 
 



 
§ 14 Vice ordförande 
Diskussionen med institutionen gällande kursen Rättsmedicin för jurister fortsätter. JF ska 
tillsammans med institutionen arbeta för att kursen ska vara möjlig 2014 och att det eventuellt 
ska vara möjligt att anmäla sig via sen anmälan. Dock ska vi se till att det görs ordentligt från 
början, är de inte möjligt för 2014 så ska vi arbeta för att det ska gå att genomföra 2015. 
 
 
§ 15 Ordförande  
Det togs beslut via mail under veckan att betala ordförandes och utbildningsansvarigs resa till 
Örebros bal och möten till ett totalt värde av 2 214 kronor. Det ryms inom budget. 
 
Ordförande tar upp frågan om biljetter till Örebros bal. Styrelsen tar beslut att betala 
ordförandes och utbildningsansvarigs biljett till balen till ett totalt värde av 1400 kr. Det ryms 
inom budget. 
 
Ordförande fick ett mail av Emma Strömberg från kåren angående förändringar kring 
mottagningen nu när vi är en sektion. Det är ganska otydligt från kåren vad de menar och 
ordförande skall ha ett möte med kåren torsdag den 24 april för att tydliggöra detta. 
 
Ordförande tar upp frågan att vi behöver något att hänga upp våra nya ramar med. Styrelsen 
tar beslut på att informationsansvarig skall köpa in tavelkrokar till ett totalt värde av 100 kr. 
 
Stadgarna som blev framröstade på årsmötet i fredags träder ej i kraft än. Dessa måste röstas 
igenom på kårens fullmäktige som äger rum den 21 maj, sedan träder de i kraft. 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
Tove, juristernas KC, tar upp frågan om att ha fler sittningar/kvällar på E-puben under 
insparken till hösten. Denna fråga är något vi får ta upp med generalerna för att se hur de 
ställer sig till detta. 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Elin Björkén, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Emma Åhs Justerat, Oscar Svanholm 
Ekonomiansvarig Marknadsansvarig 


