
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 9 september 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, ekonomiansvarig Emma Åhs, utbildningsansvarig 
Angelica Ahlström, marknadsansvarig Oscar Svanholm, klubbmästare Perla Fares, 
sportmästare Martin Wiklund, chefredaktör de Facto Theresa Karlström, Ordförande JR 
Emma Sundelin, huvudansvarig för JD Amanda Tapani, general Tobias Flodeer. 
 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes klubbmästare och sportmästare. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2014-09-02 godkändes.  
 
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig tar upp ett mail hon fått av en elev som vill komma på student för en 
dag. Eleven vill besöka termin 3 och informationsansvarig hör med sportmästaren om han kan 
ta emot henne någon dag på ett seminarium eller liknande. Sportmästaren och 
informationsansvarig ska kolla på detta. 
 



Informationsansvarig tar upp ett mail hon fått av Lawline där de undrar om vi kan annonsera 
på vår platsbank gällande en ny regionansvarig för Umeå universitet. Informationsansvarig tar 
upp frågan eftersom hon anser att det kan strida mot vår egen juridiska rådgivning. Styrelsen 
är av den uppfattningen att det ej krockar med vår egen juridiska rådgivning och 
informationsansvarig ska lägga upp den lediga tjänsten på vår platsbank på hemsidan. 
 
Informationsansvarig meddelar att Universum och Aula Nordica är bokat den 24 januari 2015 
för examensceremoni för avgångsstudenterna. Informationsansvarig går ut med datumet till 
T9:orna eftersom många undrar vilket datum ceremonin kommer vara. 
 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
 
 
§ 8 JD 
Huvudansvariga för JD har planerat att ha en kickoff-vecka för JD vecka 45. Tanken är att ha 
en föreläsning samt eventuellt något mer. 
 
Tre samarbetsavtal är klara inför JD. 
 
Huvudansvariga ska tillsätta arbetsgruppen för JD i slutet av september. 
 
 
§ 8.1 General 
General Tobias Flodeer meddelar att det mesta med insparken har gått bra hittills. De säljer 
biljetter till Fabriken idag tisdag samt imorgon onsdag. Tid för festen är 22-04. Generalerna 
ska se över vilken DJ de ska anlita samt hur mycket alkohol som behöver köpas in. 
 
Styrelsen beslutar att styrelsen samt generalerna ska ha ett utvärderingsmöte när insparken är 
över. 
 
 
§ 9 Marknad  
Stockholmsresan närmar sig och det har även inträffat några avhopp. Ekonomiansvarig 
föreslår att de som får en plats helt enkelt betalar till de som hoppar av för att lösa det 
smidigast ekonomiskt.  
 
JF ska ha en EPP med Kaiding någon gång i höst. Klubbmästaren föreslår den 28 november. 
 
Jusek är intresserade av att ha en dag för CV-granskning i höst. 19 november är preliminärt. 
 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
 
 
Klubb 
Klubbmästare meddelar att fotbollsturneringen med tillhörande sittning på Kårhuset kommer 
äga rum den 22 november. De ska ha ett möte kring det den 17 september. 



En Fifa-turnering kommer äga rum på E-puben under hösten. Klubbmästaren ska kolla med 
någon som kan hjälpa henne med organisation kring spelandet. 
 
Klubbmästaren ska ha ett möte med finsittningsgruppen den 15 september. Då kommer det 
bestämmas när biljetterna ska säljas. 
 
Styrelsen tog beslut under veckan att köpa in ett pris till ett värde av 300 kronor till insparks-
Epp:n.   
 
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktör för De facto meddelar att redaktionsmöte kommer ske imorgon onsdag 10 
september. Temat för detta nummer är pengar. Huvudansvarig JD uttryckte även en vilja att 
genom De Facto sprida information samt marknadsföra JD. Chefredaktör De Facto ställde sig 
positiv till detta. 
 
 
§ 12 JR 
Ordförande samt vice ordförande för JR stod i hörsalsrundan förra veckan och informerade 
om JR. De ska ha ett infomöte nästa vecka och veckan efter det kör de igång med ärenden 
som vanligt. 
 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Ordförande samt utbildningsansvarig hade möte med nya utbildningsbevakaren föregående 
vecka. Mötet gällde vad han ska lägga fokus på sin första tid som utbildningsbevakare. De 
kom fram till att fortsätta arbeta med tentamensrutiner för att få ett avslut på detta samt att se 
över om JF kan få en plats i utbildningskommittén. Utbildningsbevakaren samt 
utbildningsansvarig ska gå runt till de olika terminerna för att presentera sig och vad de gör, 
med start i de lägre terminerna. 
 
Utbildningsansvarig fick en idé från en student på programmet att låta psykologstudenterna 
hålla en föreläsning i början på termin 1 kring gruppdynamik med tanke på vårt omfattande 
arbete i basgrupper. Utbildningsansvarig ska kolla upp detta närmare. 
 
Styrelsen tar beslut på att betala utbildningsansvarig samt ordförandes hemresa från Uppsala 
till ett värde av 1 226 kronor. 
 
 
§ 14 Vice ordförande 
Vice ordförande tar upp frågan om att kårfullmäktige beslutade i våras om att Umeå 
Studentkår ska stå utanför SFS – Sveriges förenade studentkårer. Detta beslut togs främst av 
att spara in den avgift som de annars betalar in till SFS men JF ifrågasätter ändå beslutet. 
Ordförande samt vice ordförande ska ta upp frågan på kommande sektionsmöte. 
 
 
§ 15 Ordförande  
Ordförande meddelar att han fått ett mail av en student i Lund som undrar om vi är 
intresserade av ett samarbete i form av en långhelg inom juridiken där temat är ”Juridiken och 
framtiden”. Detta innebär att vi skickar 6 personer från vårt universitet ner på en långhelg i 



Lund där de får delta på ett gäng föreläsningar och seminarium. Mycket ligger på 
planeringsstadiet men JF ställer sig positivt till detta i väntan på mer information. 
 
Ordförande ska ha ett möte med inspektor Maria Eklund gällande JF:s lokal. 
 
Styrelsen är av den uppfattningen att avtalet om att sälja våra aktier är bra. 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
ordförande tar upp frågan om det finns kläder för styrelsen att arbeta i nu på fabriksfesten på 
fredag den 12 september. Ska kolla upp detta med vår KC. 
 
Lunchmöte på fredag om fabriksfesten. 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Elin Björkén, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Perla Fares Justerat, Martin Wiklund 
Klubbmästare Sportmästare 
 
 


