
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 30 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. 
 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes ekonomiansvarig och marknadsansvarig. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2014-09-23 godkändes. 
 
 
§ 6 Info 
Togs beslut på att informationsansvarig fick köpa in en patron till skrivaren till ett värde av 
543 kronor. 
 
Ordförande tar upp frågan gällande att beställa biobiljetter som engagemangsgåvor. Styrelsen 
beslutar att köpa in 20 biljetter á 85 kronor styck till en total kostnad av 1700 kronor. 



Styrelsen diskuterar vilka som är berättigade till en engagemangsgåva men bordlägger frågan 
och tar upp den på ett senare styrelsemöte. 
 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
 
 
§ 8 JD 
Huvudansvariga för JD meddelar att de börjar få in ansökningar till arbetsgruppen för JD men 
fortfarande saknar några. 
 
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig meddelar att allt är klart för Stockholmsresan nästa vecka. 
 
Marknadsansvarig meddelar att en styrelsemedlem för Utrikespolitiska Föreningen (UPF) har 
hört av sig till honom angående en föreläsning de arrangerar nästa vecka och undrar om de får 
använda våra kanaler för att göra reklam om denna. Marknadsansvarig är av den 
uppfattningen att det går bra om JF:s medlemmar får något utifrån det. Marknadsansvarig 
kollar med UPF om det är möjligt för JF:s medlemmar att gå in gratis, annars kostar det att gå 
in på föreläsningen. Föreläsningen handlar om cyberkrig och drönare. 
 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Volleybollturneringen närmar sig, äger rum den 18 oktober. Chefredaktör för De Facto pratar 
med ansvariga för den att ett event bör släppas snart. 
 
 
Klubb 
Tröjkostnaden avseende de nya pubtröjorna ökade från 5000 kr till 5004 kr, styrelsen tog 
beslut på den nya kostnaden på 5004 kronor. 
 
Nytt beslut togs avseende finsittningsbudgeten, som utökades från 15 840 till 18 000 kronor. 
Detta på grund av att kostnaden för sånghäftena ökade. 
 
Fifa-kvällen äger rum den 15 oktober på E-puben. Det kommer finnas en Fifa-meny för 59 
kronor som innehåller burgare och öl. Event ska släppas och anmälning sker nu på torsdag, 2 
oktober, klockan 12.00. Det är först till kvarn som gäller – finns plats för 12 lag. 
 
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktör för De Facto meddelar att det är deadline imorgon den 1 oktober. Hon tar upp 
frågan om Jusek ska vara med och annonsera och styrelsen är av den uppfattningen att de ska 
ha en halvsida annons. Chefredaktören ska också höra med huvudansvariga för JD om de vill 
ha med något i kommande nummer. 
 
 
§ 12 JR 



 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig och utbildningsbevakaren ska presentera sig för olika terminer med start 
hos T1 idag, 30 september. 
 
I helgen var det JURO-möte i Uppsala. Utbildningsansvarig tog upp frågan kring om att ha 
information för T1 kring hur arbete i basgrupper fungerar. Uppsala meddelade att för dem 
sitter en lärare med i början för att visa hur de ska arbeta i basgrupper. Detta är något att 
fundera vidare på. 
 
JURO-ordförandeposten skall utlysas. Sker efter de ordinarie styrelseposterna är utlysta. 
 
Utbildningsansvarig meddelar att utbildningsgruppen är en frivillig grupp och 
utbildningsansvarig beslutar om hon ska hålla i den. Hon meddelar att det kan vara svårt att få 
studenter att engagera sig samt söka till den. Utbildningsansvarig har en idé om att förena 
denna med kursrådet så det är samma personer som sitter i dessa. 
 
Kommande baler är i Göteborg den 22 november och i Stockholm den 29 november. 
Ordförande och utbildningsansvarig ska åka på den i Göteborg där det även är möte. Styrelsen 
funderar hur vi ska göra med balen i Stockholm. 
 
 
§ 14 Vice ordförande 
Vice ordförande meddelar att han tänkt gå ut i klasser och presentera gästföreläsarna veckan 
innan/samma vecka för att nå ut till så många medlemmar som möjligt. Vice ordförande tar 
upp frågan vad vi ska köpa för present till föreläsarna. Vice ordförande föreslår att en bok 
skulle vara lämpligt. Vice ordförande kommer med förslag på bok samt prisförslag. 
Föreläsarna kommer att fakturera oss för resan, boendet i Umeå betalar de själva. Styrelsen tar 
beslut på att informationsansvarig och chefredaktör för De Facto bakar till föreläsningen. 
 
 
§ 15 Ordförande  
Ordförande meddelar att medlemsmötet kommer äga rum den 5 september – då kommer den 
nya styrelsen att väljas in. Emily Töyrä är valberedningens ordförande och den består även av 
Jonas Brandt i T5 samt Tobias Nyström i T7. JF ska utlysa posterna så snart som möjligt och 
posterna ska sökas senast den 19 oktober. Valberedningen anslår förslag senaste den 31 
oktober. 
 
Styrelsen beslutar om att stå måndagen den 13 oktober under lunch i hörsalsrundan och 
informera om de olika posterna. Styrelsen ska dela ut väskor samt bjuda på fika. Om det blir 
över väskor vid detta tillfälle ger vi ut väskor även på föreläsningen. 
 
Ordförande tar upp förslaget vi diskuterade på föregående styrelsemöte gällande att JF ska 
anordna julsittningen. Styrelsen är av den uppfattningen att JF anordnar julsittningen så länge 
inte studenter tar på sig detta. Nu är det dock några studenter i T5 som ska ta på sig att 
anordna denna och JF kommer ej anordna julsittningen. 
 
 
§ 16 Övriga frågor 



 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Elin Björkén, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Emma Åhs Justerat, Oscar Svanholm 
Ekonomiansvarig Marknadsansvarig 
 
 


