
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 28 oktober 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, marknadsansvarig Oscar Svanholm, klubbmästare Perla Fares, 
chefredaktör de Facto Theresa Karlström, Ordförande JR Emma Sundelin, 
utbildningsansvarig Angelica Ahlström. 
 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes ordförande och ekonomiansvarig. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2014-10-14 och 2014-10-21 godkändes. 
 
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig presenterar offert nummer två hon fått från Universum angående 
examensmiddagen för t9:orna. Det är prisskillnader mellan offert1 och offert 2 och dessa 
beror på huvudrätten som är röding i den ena och torsk i den andra. Informationsansvarig 
skall räkna på vad den totala kostnaden blir och återkomma med detta till nästa möte. 
Informationsansvarig meddelar att provsmakning av menyn kommer att ske den 20 november 
klockan 13:00. 



 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig meddelar att hon kollat upp priser på tårtor till vår tårtbjudning den 20 
november. 13 tårtor inklusive bud kostar 5 459 kronor. Styrelsen tar beslut på ett 
ekonomiansvarig får beställa detta till värdet av 5 459 kronor. 
 
 
§ 8 JD 
Huvudansvariga meddelar att de varit på juristdagarna i Stockholm där de fått kontakt med 
företag som eventuellt ska besöka oss under JD. Sista anmälan för företag är nu på fredag den 
31 november. De meddelar också att det kommer ske ett företagssläpp i november. 
 
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig meddelar ett EPP:n med Kaiding gick bra. 
 
Han meddelar också att CV-granskningen med Jusek kommer äga rum den 19 november. 
 
Ordförande påminner marknadsansvarig om att titta på samarbetsavtalen inför nästa år. 
 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Klubbmästaren meddelar att marknadsföringen av skidresan måste påbörjas snart. 
Marknadsansvarig tar på sig att göra detta och kolla intresse via en fråga på Facebook. 
 
Klubbmästaren meddelar även att de sökt verksamhetsstipendium för fotbollsturneringen på 
11 000 kronor. Om det ej godkänns så blir det aktuellt för de 9 föreningar som deltar att dela 
på dessa kostnader, vilket inte är ett problem för JF. 
 
 
Klubb 
Klubbmästaren meddelar att det kommer, till en början finnas 44 platser till sittningen per 
program. Biljetten kostar 120 kronor och styrelsen tar beslut på att sponsra med 70 kr per 
biljett. Därför kommer kostnaden per biljett för JF-medlemmar att bli 50 kronor. Det kan bli 
aktuellt med mer biljetter till JF om de andra programmen ej använder alla sina. 
 
Klubbmästaren meddelar att den 28 november är det EPP med Jusek. Jusek kommer att ordna 
pris. 
 
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktör för De Facto meddelar att vi har fått ett högre medlemsantal och därför bli 
kostnaden högre för att skicka ut numret. Detta är något hon kommer att ta upp på styrelsens 
budgetmöten inför årsmötet. 
 
Möte inför nästa nummer kommer att ske nästa vecka, vecka 45. 
 



 
§ 12 JR 
Ordförande för JR meddelar att hon varit i kontakt med Kaiding inför ett studiebesök i 
november men ej fått svar från dem ännu. 
 
Hon meddelar också att JR just nu har många ärenden – de får just nu begränsa dem till 
ungefär tre i veckan. 
 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig meddelar att hon sitter med på lektorsintervjuer just nu och att det är 
väldigt spännande. 
 
JURO-posten ska utlysas och utbildningsansvarig ansvarar för detta. 
 
Utbildningsansvarig har varit i kontakt med UB gällande fler inlogg till Juridisk tidskrift. Som 
det ser ut nu finns endast ett och när detta används blockeras alla andra för att logga in där. 
Detta är något som UB ska kolla upp närmare under 2015, för att få fler inlogg skulle 
prenumerationen öka i kostnad med ungefär 10 000 kronor. 
 
Utbildningsansvarig deltog på SAMO-möte i förra veckan. SAMO går ut på att man ska 
finnas på universitetet och rapportera risker för olycksfall. Den som är SAMO har en 
verksamhetstid under ett år och man väls in i september. Utbildningsansvarig ska kontrollera 
om JF är skyldig att ha en SAMO-representant och återkommer med detta. 
 
Utbildningsansvarig har även varit på ett möte gällande tentamensrutinerna. Nya tester av 
rutinerna kommer att ske under hösten och eventuellt på några juristkurser under januari. 
 
Ordförande har fått förfrågan från vissa T3:or om att ha en föreläsning om hur man läser och 
använder sig av en proposition. Styrelsen tycker detta är en god idé och utbildningsansvarig 
ska kontrollera med amanuenserna om detta är något de kan göra. 
 
 
§ 14 Vice ordförande 
 
 
§ 15 Ordförande  
Ordförande meddelar att vi måste bestämma hur många vi ska skicka till Göteborg på bal. De 
som ska åka i dagsläget är utbildningsansvarig och ordförande. Eventuellt ska en T9:a åka 
med och ordförande kontrollerar om detta är en plats som tas av JF eller som löses på annat 
sätt. 
 
JF:s inspektor, Maria Eklund, avslutar sin mandatperiod i februari och hon vill ej bli omvald. 
Styrelsen ansvarar för att nominera en ny inspektor och årsstämman väljer. Styrelsen funderar 
på vem de vill nominera och bordlägger frågan tills vidare. 
 
I veckan är det fortsatt intervjuer för nya styrelsen. Styrelsen tar beslut på att valberedningen 
får köpa fika för 200 kronor. På söndag den 2 november kommer valberedningens förslag att 
presenteras. 
 



Ordförande mailar ut stadgeändringarna till nya styrelsen, även inspektorn ska yttra sig över 
dessa. Detta presenteras på medlemsmötet. 
 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Elin Björkén, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Fredrik Ferrand drake del Castillo Justerat, Emma Åhs 
Ordförande Ekonomiansvarig  
 
 


