
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 14 oktober 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. 
 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes klubbmästare och chefredaktör för De Facto. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2014-09-30 godkändes. 
 
§ 6 Info 
Beställde 20 stycken biobiljetter á 85 kronor styck till en total kostnad av 1700 kronor. Priset 
var dock exklusive moms så med en momssats på 6 % så det slutgiltiga priset blir 1 802 
kronor. Styrelsen tar beslut på det nya priset 1 802 kronor för 20 biobiljetter avseende 
engagemangsgåvor. 
 
Informationsansvarig meddelar hur läget ser ut kring examensceremonin. Kostnadsförslag har 
inkommit från Universum men ska se om vi kan få ner priserna ännu mer. 



Informationsansvarig och ordförande ska ha ett möte med prefektorn för att se hur mycket 
institutionen kan sponsra med i år. 
 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig meddelar att enligt JF:s budget ska JF dra in ungefär 600 000 
verksamhetsåret 2014 men vi är redan uppe i 800 000 ungefär. Detta beror på att flera event 
har kommit att hamna under JF som inte förut legat där t.ex. finsittningen, insparken samt 
skidresan. 
 
 
§ 8 JD 
Huvudansvariga meddelar att de har tillsatt en arbetsgrupp. Alla poster är fyllda men de fick 
slå ihop mat och fika med transport, så nu är det två personer som delar på det ansvaret. 
Eftersom det blev två transportansvariga så utökar vi budgeten med en extra bankettbiljett. 
 
Huvudansvariga meddelar att de åker på Stockholms juristdagar till helgen. 
 
 
§ 9 Marknad  
Stockholmsresan är över. Stockholmsgruppen kom med ett förslag att skicka ett tack-paket till 
de företag vi besökte där vi bland annat skickar med ett tackkort, ett nummer av De facto samt 
en JF-mugg. Stockholmsgruppen ansvarar för detta och chefredaktör för De Facto beställer 
fler nummer av kommande tidning. 
 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Volleybollturneringen närmar sig och det börjar komma in anmälningar på lag nu. Styrelsen 
beslutar att JF ej ska ha något deltagande lag. 
 
Klubbmästaren har haft kontakt med Hemavan angående en kommande skidresa 2015. Vecka 
10 tors-sön är det bästa alternativet. Hemavan ska ge två olika prisförslag, ett för 30 personer 
och ett för 40 personer. Vi ska försöka komma ut med marknadsföring kring detta så snart 
som möjligt. 
 
 
Klubb 
Den 24 oktober ska det som planerat vara en EPP med Kaiding, dock har de ej bekräftat 
denna dagen och om de inte kan kommer vi köra en EPP tillsammans med Amnesty istället. 
 
EPP:n den 28 november kommer ske i samarbete med Jusek. 
 
JF:s KC på E-puben frågade styrelsen om hon kunde söka styrelsen trots att hon är KC. JF 
finner inga motstridiga intressen men ska upplysa om att arbetsbördan kan bli stor under de 
två månader som är överlappsperioden. Ska även kontrollera med ekonomerna så de ej finner 
att detta är motstridigt då KC tekniskt sett står under HHUS. 
 
 



§ 11 De Facto  
Chefredaktören meddelar att de jobbar med designen denna vecka för att kunna skicka iväg 
tidningen på tryck i nästa vecka. 
 
Chefredaktören meddelar att hon kommit på ett sätt att marknadsföra tidningen mer – i form 
av att trycka upp affischer utformade som löpsedlar. Detta är styrelsen positiv till och 
chefredaktören ska kolla upp prisförslag och återkomma. 
 
 
§ 12 JR 
Ordförande för JR meddelar att de eventuellt ska vara med i De Facto. 
 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig meddelar att utbildningsbevakaren har bytt namn till studentombud. De 
har varit ute och informerat vad han gör i T1 och strävar efter att komma ut till andra terminer 
dock är det svårt att få tid till detta. 
 
Ny ordförande för JURO kommer tillsättas på mötet och balen i Göteborg. Förslagen på de 
som sökt kommer presenteras där. En sökande behöver dock ej vara fysiskt på plats utan 
utbildningsansvarig kan presentera sökanden. Om någon vill söka kommer vi då ta ett beslut 
hur vi gör med dennes resekostnad. Vi kommer utlysa posten efter ansökningarna till 
styrelsen har passerat, det vill säga nästa vecka. 
 
Utbildningsansvarig arbetar vidare med att eventuellt få ihop utbildningsgruppen med 
kursrådet. Hon ska ha möte med utbildningsgruppen samt meddela förslaget till 
terminsansvariga lärare. 
 
 
§ 14 Vice ordförande 
På torsdag den 16 oktober är det gästföreläsning med Lars Kruse och Johan Eriksson. Vice 
ordförande kommer att hämta dem på flyget. Styrelsen beslutar att inte baka till denna 
föreläsning utan istället köpa mackor, frukt samt godis att bjuda på. Styrelsen tar beslut att 
chefredaktör för De Facto får köpa in detta till ett värde av 800 kronor. 
 
Ordförande har fått förfrågan från t7:or som ej har kårleg men som är intresserade av att gå på 
föreläsningen om vi kan lösa det på något sätt. Styrelsen tar beslut på att de med kårleg får 
förtur till föreläsningen samt att de får åhörargåvor, vilket de utan kårleg ej får. De utan kårleg 
ska även betala en summa om 20 kronor. 
 
De totala kostnaderna för föreläsningen är 6 400 kronor för resor, 610 kronor för talargåvor, 
hyra av kårens bil samt extra för resor samt 880 kronor för lunch för föreläsarna samt vice 
ordförande och chefredaktör för De Facto. Styrelsen tar beslut på detta. 
 
Styrelsen beslutar att ej ha på sig JF-jackor under föreläsningen. 
 
§ 15 Ordförande  
Beslut togs på att betala ordförandes och utbildningsansvariges resa tur och retur till balen i 
Göteborg till ett totalt värde av 3 188 kronor. 
 



Beslut togs på att köpa in engagemangsgåvor till generalerna som delades ut på finsittningen 
till ett totalt värde av 240 kronor. 
 
Ordförande har blivit kontaktad av några T9:or som vill ändra JF:s stadgar, det finns vissa fel 
i dem. Bland annat så kommer 23-25§§ på två ställen samt så finns vissa stavfel. T9:orna 
kommer ändra på detta så röstar medlemmarna igenom detta på medlemsmötet den 5 
november. 
 
JF har fått inbjudan till Göteborgsbalen. I alla fall så kommer utbildningsansvarig och 
ordförande att åka. Balbiljetten kostar 450 kronor per styck. Styrelsen tar beslut på att bekosta 
detta och tar beslut till en total kostnad av 900 kronor. Styrelsen ska också fundera om det är 
någon fler som vill åka t.ex. om någon vill söka JURO-posten och vara där och presentera sig. 
Vi tar upp detta på nästa styrelsemöte. För nuvarande finns 7 265 kronor kvar i budgeten för 
detta, om någon extra vill åka kommer detta tas härifrån. JF har även som mål att skicka 
någon till Stockholmsbalen för att vara representerad på alla baler. 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
Snart är det dags för SJM – Svenska mästerskapen i juridik. Praxis är att någon som gått till 
HD föregående år arrangerar det i år, dock är ingen intresserad av detta i år så vice ordförande 
ska se om någon annan är intresserad av att anordna detta. 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Elin Björkén, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Perla Fares Justerat, Theresa Karlström 
Klubbmästare Chefredaktör De Facto 
 
 


