
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 2 september 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, sportmästare Martin Wiklund, Ordförande JR Emma Sundelin, general 
Tobias Flodeer. 
 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes ekonomiansvarig och marknadsansvarig. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2014-05-27 godkändes. 
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig tar upp en fråga som hon fått via hemsidan från Umepride. 
Arrangörerna frågade om vi ville vara medarrangörer eller bidra på annat sätt till evenemanget 
som är i slutet på september. Styrelsen tackar nej till detta då det ligger för nära i tiden och det 
är andra arrangemang som tar tid i hösten. 
 
Informationsansvarig kommer börja arbeta med examensceremonin för t9:orna. 
Informationsansvarig ska kolla med Aula Nordica plus Universum om lördagen den 24 



januari är ledig, alltså två dagar efter JD. Att ha en dag emellan fungerade bra förra året och 
målet är att ha detta i år också. 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
 
 
§ 8 General 
Första dagen på insparken blev lyckad, det fungerade bra på Mariehemsängarna. Dock blev 
det ett litet missöde på Lokal då Lokal ej hade kommit ihåg att trycka upp biljetter som 
juriststudenterna skulle ha använt för att komma in gratis. Det blev lite missförstånd i kön då 
det ej var klart om juriststudenterna skulle få gå före i kön eller inte. Ordförande och Tobias 
Flodeer, general, ska ha ett möte med Lokal för att utreda anledningen bakom och att detta ej 
händer i framtiden. 
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig arbetar vidare med Stockholmsresan. 
 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Styrelsen tar beslut på att fortsätta använda landstingshallen som föregående år, det vill säga 
på måndagar och onsdagar, i enlighet med budget. 
 
Klubb 
 
 
§ 11 De Facto  
 
 
 
§ 12 JR 
Ordförande för JR planerar att ha ett möte där hon informerar om JR och dess verksamhet där 
hon även bjuder på fika. 
 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig och ordförande ska ha ett möte med nya utbildningsbevakaren i veckan.  
 
 
§ 14 Vice ordförande 
 
 
 
§ 15 Ordförande  
Ordförande tagit kontakt med Mattias Hjertstedt på institutionen – vi ska trycka upp fler ex av 
den senaste upplagan av Lilla rättshandboken. Mattias ska arbeta på en ny upplaga som 
förhoppningsvis blir klar till våren. 
 



Ordförande tar upp frågan om fabriksfesten nästa fredag den 12 september. Styrelsen beslutar 
att vi ska vara 9 stycken som arbetar och att sluttiden blir klockan 04.00. Styrelsen tar även 
beslut på att 250 biljetter ska säljas. 
 
Ordförande meddelar att bolagsstämma för Kårhuset blev inställd men de kallade till ett möte 
för att diskutera viktiga saker om Kårhusets framtid. Kåren menar påa tt den ekonomiska 
situationen som den sett ut inte fungerar därför har de lagt fram ett förslag om att köpa ut alla 
sektioner och låta Kårhusstiftelsen ta över verksamheten helt. Erbjudandet är att JF säljer sina 
aktier till anskaffningspriset, det vill säga 10 000 kr. Trots detta så kommer JF ändå få utse en 
representant till Kårhuset AB:s styrelse och detta är JF:s styrelse positiv till. Skulle vi välja att 
inte sälja våra aktier så innebär ett villkor att aktieägartillskott att vi måste gå in med betydligt 
mycket mer pengar. Detta anser styrelsen inte stå i rimlig proportion till medlemmarnas 
intressen och vi kommer därför sälja våra aktier.  
 
 
§ 16 Övriga frågor 
 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Elin Björkén, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Emma Åhs Justerat, Oscar Svanholm 
Ekonomiansvarig Marknadsansvarig 
 
 


