
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 6 maj 2014 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo. 
 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo, ekonomiansvarig Emma Åhs, 
utbildningsansvarig Angelica Ahlström, marknadsansvarig Oscar Svanholm, klubbmästare 
Perla Fares, chefredaktör de facto Theresa Karlström, Ordförande JR Emma Sundelin, 
representant för generalerna Tobias Flodeer, Huvudansvarig JD Amanda Tapani. 
 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes chefredaktör för De Facto och utbildningsansvarig. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2014-04-29 godkändes. 
 
 
§ 6 Info 
Ekonomiansvarig följer med informationsansvarig för köp av skrivare. 
 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Beslut tas på att betala balbiljett till Uppsala för JURO-ordförande på 1200 kr. 
 



Tar beslut på att Utbildningsbevakare får utnyttja 595 kr av sin budget till kontorsmaterial. 
 
 
§ 8 JD/General 
 
JD 
Huvudansvarig för JD tar upp frågan om reducerat pris på bankettbiljetterna för övriga i 
arbetsgruppen i JD och hur styrelsen vill att budgeten ska se ut.  
 
Styrelsen tycker att det i budgeten för JD ska framgå enbart de biljetter som blir betalda av JF 
och att beslut om prissänkning för övriga biljetter till arbetsgruppen ska tas senare då 
biljettpriset för banketten är fastställt. Styrelsen godkänner JD:s budget med den nya 
ändringen avseende biljetter till banketten. 
 
Generaler 
Tobias Flodeer informerar att kåren inte kommer kalla det för mottagning längre utan det 
kommer kallas inspark. Kåren har även godkänt att man kallar de nya studenterna för nolla. 
 
Styrelsen tar beslut om att vinbrännboll inte får ske på insparken med hänvisning till JF:s 
alkoholpolicy.  
 
Tobias Flodeer informerar styrelsen om att ett samarbete kommer ske med Lokal i större 
omfattning än tidigare år.  
 
Beslut tas att lekarna på ängarna under första dagen på insparken ska vara öppen för alla JF:s 
medlemmar. 
 
Generalerna jobbar med budgeten för insparken och kommer skicka den till styrelsen senast 
lördag. 
 
Ordförande informerar att JF kommer skicka ut tillsammans med institutionens utskick en 
folder om JF, ordförande ska återkomma med kostnad för detta. 
 
Klubbmästaren lyfter frågan om JF behöver godkänna temat för sittningarna under insparken. 
Beslut tas att JF ska godkänna temat för de olika sittningarna under insparken. 
 
§ 9 Marknad  
18 st. är anmälda till eventet till Mannheimer Swartling och centrum för rättvisa. Information 
kommer läggas upp i cambro för alla terminer.  
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
 
Klubb 
Lokal är bokad 5 juni för tentafest. Kommer kosta 3000 kr och vara gratis inträde för JF:s 
medlemmar.  
 



EPP på fredag med Amnesty, Amnesty har lagt fram förslag på att Amnesty och JF ska dela 
på kostnaden för priset. Ska ta beslut på mejl för kostnaden för priset. JF kommer ha sitt 
barlag i baren under EPP. 
 
§ 11 De Facto  
I De factos tävling kommer priset vara en JF termos. 
 
 
§ 12 JR 
Infomöte imorgon 7 maj för alla JF medlemmar om vad JR är och gör.  
 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Möte med utbildningsgruppen 8 maj.  
 
Möte med ordförande för JURO, beslut om att Rättsmedicin för jurister ska vara en punkt på 
dagordningen under JURO-mötet. Utbildningsansvarig vill ha en sammanfattning angående 
Rättsmedicin för jurister för att kunna ta upp det under JURO-mötet i Örebro.  
 
Tentamensrutinerna har testats. 
Kommer göra en utvärdering hur det har fungerat. Kan bli aktuellt att prova det på juristernas 
terminstenta. 
 
 
§ 14 Vice ordförande 
 
 
§ 15 Ordförande  
Kårhuset har kallat till bolagsstämma 29 augusti. Under bolagsstämman kommer det tas upp 
om JF vill köpa fler aktier i kårhuset. 
Beslut tas på att inte köpa fler aktier i kårhuset.  
 
Ordförande ska lägga ut ansökan som representant för Kårhuset. Ekonomiansvarig blir 
ansvarig för valberedningen till denna. 
 
Frågan angående lagbok tas upp, om de ska säljas till billigare pris första dagen på 
höstterminen eller om vi ska ta in lagböcker och sälja under året.  
Beslut tas att lagboken kommer säljas endast under första dagen. 
 
Styrelsen godkänner avtalet med Samsek angående utbildningsbevakare.  
 
Styrelsen beslutade att sponsra JF Örebro med 500 kr till deras sånghäfte för deras bal. Som 
garant syns vi i deras häfte, och styrelsen ser detta som en bra marknadsföringsåtgärd i det 
nationella utbytet. Dessutom är det en fin gest mot Örebro oh JF Umeå gynnas av detta på 
många sätt, dels i anseende och sedan i framtiden om vi vill kräva något liknande. 
 
§ 16 Övriga frågor 
Klubbmästare tar upp praktiska saker om balen.  
 
§ 17 Mötets avslutande  



Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Emma Åhs 
Ekonomiansvarig 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Angelica Ahlström Justerat, Theresa Karlsson 
Utbildningsansvarig Chefredaktör de Facto 
 
 


