
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 23 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, 
chefredaktör de Facto Theresa Karlström, Ordförande JR Emma Sundelin, KC på E-puben 
Tove Lettevall. 
 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes vice ordförande och ordförande. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2014-09-16 godkändes. 
 
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig hade möte föregående vecka med Maja på Universum angående 
examensbanketten. Vi diskuterade hur banketten kommer se ut och den kommer vara snarlik 
den som var förra året då den var väldigt lyckad. Nästa steg är att intresseanmälningar från 
klassen för att se ungefär hur många som vill delta på banketten. 
 



 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig meddelar att ett bankkonto är öppnat för sektionen. Kontot är öppnat i 
Nordea och kommer kosta 450 kronor per år. 
 
 
§ 8 JD 
Ingen representant från JD deltar på mötet men de meddelar att de behöver fler ansökningar 
till arbetsgruppen. Styrelsen ska arbeta med att försöka få studenter atts öka. 
 
De meddelar också att planeringen för Juristdagarna i Stockholm är klar, de åker den 16 
oktober. 
 
 
§ 9 Marknad  
Deadline för avhopp till Stockholmsresan var i fredags och det har inkommit ett avhopp efter 
det. Den studenten får ej tillbaka pengarna och styrelsen ska fundera hur vi gör med den 
vakanta platsen.  
 
Styrelsen beslutar att ej ha något styrelsemöte under Stockholmsresan eftersom flera i 
styrelsen deltar på den. 
 
EPP:n med Kaiding är preliminärt den 24 oktober. 
 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Chefredaktör för De Facto har frågat några studenter i T5 om de är villiga att anordna 
volleyboll-turneringen i oktober. De är positiva till det och kommer att anordna turneringen. 
Volleybollturneringen kommer äga rum den 18 oktober och IKSU är bokat. Tove, JF:s KC, 
kontrollerar om det finns möjlighet att ha after beach på E-puben kvällen den 18:e oktober. 
 
Ordföranden har tagit över sportmästarens mail och vidarebefordrar mail till berörda personer. 
 
 
Klubb 
Styrelsen tar beslut på att sälja 160 biljetter till finsittningen. Kuvertpriset är 549 kronor utan 
sponsring från JF. Med 15 000 sponsring från JF så blir kuvertpriset 455,25 kr. JF går in med 
5,25 per kuvert extra och extra sponsringen till finsittningen blir 840 kronor. Totala 
sponsringen blir alltså 15 840 kronor. Styrelsen tar beslut på att öka budgeten från 15 000 
kronor till 15 840 kronor. 
 
Klubbmästaren har haft möte inför fotbollsturneringen. Nio olika program kommer att delta. 
Kårhuset är bokat för sittningen på eftermiddagen och i dagsläget finns 450 platser för alla 
program. Klubbmästaren meddelar också att Rex i T3 deltog på mötet och tar över ansvaret 
kring fotbollsturneringen. 
 



Klubbmästaren planerar även FIFA-turneringen med Martin Skagerstrand i T5. Efterfrågar 
Xbox eller Play station – styrelsen kan vara behjälpliga med detta. Emma Åhs lånar ut sitt X-
box med fyra spelkonsoler. 
 
 
Klubbmästaren ska även ha ett möte med Jusek gällande EPP den 28 november. 
 
Klubbmästaren tar upp frågan kring kommande skidresa. Hon tar upp ett förslag från en 
medlem om att åka en vecka till alperna istället för att åka till Hemavan. Den veckan är i så 
fall samma vecka som JD så det är styrelsen negativ till, det kan ej krocka med JD. 
Klubbmästaren ska maila kontaktpersonen på Hemavan och se om vi kan få ett liknande 
arrangemang som förra året. 
 
Tove, KC på E-puben, deltar på mötet och presenterar ett förslag till tröjor till barlaget. 
Tröjorna kommer att vara liknande de vi har nu, mörkblå med JF-logga på framsidan men de 
kommer även att ha en vit text på latin på baksidan. Hon presenterar två olika kostnadsförslag 
som hon fått, det ena från Fronta som skulle kosta cirka 5000 kr, det andra från Swedish 
Profile Wear där den totala kostnaden skulle uppgå till 4 992 kronor inklusive frakt och 
moms. Styrelsen tycker att Swedish Profile Wear är att föredra då de tröjorna är av bomull. 
Styrelsen tar beslut på att Tove för köpa in 25 stycken tröjor till ett totalt värde av 5 000 
kronor. 
 
Marknadsansvarig och ekonomiansvarig lyfter en fråga om att det saknas en inbetalning från 
Mannheimer Swartling till E-puben till ett värde av 3 000 kr gällande eventet de hade där. 
Marknadsansvarig kollar med dem om det är okej att E-puben fakturerar MSA direkt utan att 
det går genom oss i JF. 
 
Finsittningsbiljetter säljs nu på torsdag den 25 oktober mellan klockan 12-13 för T1 och T3 
och efter klockan 13 för övriga terminer. 
 
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktör för De Facto meddelar att deadline är nästa vecka på onsdag den 1 oktober. Hon 
undrar om några i styrelsen kan hjälpa till med att korrekturläsa och det är styrelsen 
behjälpliga med. 
 
 
§ 12 JR 
Ordförande för JR meddelar att de brukar ha ett studiebesök varje år, det brukar ta plats på 
Kaiding med en case-kväll. Ordförande för JR kontrollerar med styrelsen om det är okej att ha 
ett sådant event även i år och det är styrelsen positiv till. Ordförande för JR kontaktar Kaiding 
och hör om det passar även i år. 
 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig funderade över en kallelse till programrådet, det visade sig att den hade 
blivit skickat till hennes privata mail och att hon således missat det första programrådet. Hon 
kontrollerar vad som blev sagt under detta. 
 



Utbildningsansvarig och vice ordförande var på möte med studierektor Mattias Derlén i 
fredags och de diskuterade en del saker. Derlén meddelade att den nya PM-mallen är färdig 
och ska användas om inte ansvarig lärare säger annat. Derlén meddelade även att det 
eventuellt ska startas en ny kurs på Juridiska institutionen i Umeå på avancerad nivå. Kursen 
är en rättegångstävling där man ska ha en samarbetspartner som vägleder studenterna. 
Tilltänkt samarbetspartner är eventuellt Kaiding. Antalet studenter som deltar på kursen är 
åtta åt gången och man kommer in via ett antagningsprov. Det diskuterade även om eventuella 
föreläsningar för termin 1 gällande dynamiken i basgruppsarbete. Derlén var positiv till detta 
och skulle kolla upp det närmare om detta är någonting de kan få in under termin 1. Kursen 
Rättsmedicin för jurister diskuterades också och Derlén skulle prata både med medicinska 
fakulteten samt Juridiska institutionens prefekt Görel Granström kring detta. Även projektet 
kring att gå ut i högstadieskolor för att presentera juristprogrammet diskuterades. Detta är 
någonting som ska kollas upp närmare och i framtiden skapa en grupp som anordnar detta. 
 
Ordförande tar upp frågan kring en informationsträff för främst de yngre terminerna gällande 
studier utomlands. Styrelsen menar att det är en bra grej att anordna varje år och vi siktar på 
att anordna en sådan i november. 
 
 
§ 14 Vice ordförande 
Vice ordförande meddelar att han talat med Lars Kruse angående deras gästföreläsning. De 
meddelar att de gärna står för flygkostnaden själva om JF kan stå för en hotellövernattning i 
Umeå. Detta är JF positiv till då vi bara flyttar kostnaden för flygresa till en 
hotellövernattning. 
 
 
§ 15 Ordförande  
Ordförande meddelar att det är bal i Uppsala till helgen. Om någon styrelseledamot har något 
som vi vill ta upp med de andra juristprogrammen så kan vi maila honom kring detta. 
 
Ordförande tar upp frågan kring att vi har mycket saker kvar, bland annat väskor, 
insparkströjor, sadelskydd, anteckningsböcker med mera. Styrelsen beslutar om att dela ut 
dessa på olika event med start på gästföreläsningen i höst. 
 
Ordförande har haft möte med inspektor Maria Eklund. De diskuterade bland annat ny lokal 
för JF. Maria meddelade att det är Akademiska Hus som har hand om detta och ordförande 
kollar upp detta närmare med dem, om det finns något kösystem etc. De pratade också om 
projektet att göra om JD till ett aktiebolag. Maria menade att man måste kontrollera budgeten 
noga innan och räkna på det ekonomiska. Ordförande ska undersöka detta under hösten, bland 
annat genom att höra med HHUS och hur de gör med Uniaden. Detta är något vi får lämna 
över till nästa styrelse och ej något sittande styrelse kommer hinna besluta om. 
 
Ekonomiansvarig tar upp frågan om när vi ska utlysa posterna för nästa styrelse. Ordförande 
meddelar att medlemsmötet kommer vara i november och att han pratat med valberedningen 
om detta. Vi kommer ha en liknande tidsperiod som föregående år och utlysa posterna i 
början av oktober. Emily Töyrä, valberedningens ordförande, arbetar heltid nu och kan endast 
ha intervjuerna kvällar och helger, så intervjuerna till de nya styrelseposterna kommer att ske 
under en kväll. 
 



Ordförande har haft möte med Mattias Hjertstedt på institutionen angående de juridiska 
handböcker som vi säljer i JF. Hjertstedt meddelar att han börjat arbeta på den nya upplagan 
men vet inte när denna kommer blir. Om den inte blir klar innan nästa tentaplugg så trycker vi 
ej upp fler av den gamla på grund av för hög kostnad utan vi trycker av den nya upplagan när 
den är klar.  
 
 
§ 16 Övriga frågor 
Ekonomiansvarig lyfter frågan när vi ska ha tårtbjudning med JF. Styrelsen preliminärbokar 
torsdagen den 20 november för detta. 
 
Ordförande tömde brevlådan utanför JF-rummet under mötet och det låg ett förslag där från 
en medlem om att JF ska anordna julsittningen detta år. Detta förslag bordläggs och styrelsen 
funderar på det och tar upp det på ett kommande styrelsemöte. 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Elin Björkén, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Fredrik Ferrand Drake del Castillo    Justerat, Robin Enander 
Ordförande Vice Ordförande 
 
	  


