
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 4 november 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, chefredaktör de Facto Theresa 
Karlström, Ordförande JR Emma Sundelin, klubbmästare Perla Fares. 
 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes marknadsansvarig och chefredaktör De Facto. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med ett tillägg om § 5a Studentombud. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2014-10-28 godkändes. 
 
 
§ 5a Studentombud 
Pontus, JF:s och Samseks studentombud är närvarande på mötet. Han presenterar den nya 
arbetsbeskrivningen för honom där benämningen utbildningsbevakare är ändrat till 
studentombud. Detta för att det passar bättre mot den verksamhet ett studentombud faktiskt 
gör. Styrelsen godkänner den nya arbetsbeskrivningen. 
 



Pontus meddelar också att den 11 december kommer det vara en workshop gällande 
tentamensskrivningar. Kommer komma mer information om detta framöver.  
 
Pontus berättar också lite om SAMO. Vitsen med SAMO är att studenter ska kunna vända sig 
till denne för att meddela problem kring arbetsmiljön och studiemiljön. För nuvarande är det 
utbildningsansvarig som är JF:s representant för SAMO men JF kan välja att ha flera. En 
utbildning kommer att hållas under två kvällar i november. Styrelsen ska ta upp detta på ett 
kommande styrelsemöte. 
 
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig meddelar att hon kommer ha en student på ”student för en dag” nu på 
fredag den 7 november och att även en till student från Luleå är intresserad av att komma. 
 
Informationsansvarig lägger fram två olika offerts hon fått från Universum gällande 
examensbanketten för t9orna. I den ena är varmrätten röding och detta kuvertpris är 540 
kronor per styck, i den andra varmrätten är det torsk och detta kuvertpris är 520 kronor per 
styck. Det är svårt att säga i dagsläget hur många som kommer eftersom sista anmälan för 
preliminäranmälan ej har passerat än och den fastställda siffran på anmälningar kommer först 
i januari. Föregående år kostade biljetten 515 kronor per kuvert och institutionen sponsrade 
med 11 000 kronor och 255 personer deltog. Med denna uträkning betyder det att institutionen 
sponsrade med 43 kronor var och då var vi nere på ett pris på 472 kronor. Föregående år 
betalade de deltagande 460 kronor för en bankettbiljett vilket betyder att JF sponsrade med 12 
kronor per kuvert (eventuellt sponsrade de med DJ m.m. också). Det vore önskvärt att komma 
ner i ett liknande pris i år eftersom det är ett bra pris och fler är villiga att gå. 
Informationsansvarig ska boka möte med Görel och ordförande för att se vad institutionen kan 
sponsra med men då är det bra att ha ett beslut på vilken meny vi har valt. 
Styrelsen tar beslut på menyn innehållande röding för 540 kronor per kuvert. 
 
Det är även provsmakning på menyn den 20 november på Universum, totalt kommer fyra 
personer att smaka av menyn. Informationsansvarig föreslår att sittande och tillträdande 
informationsansvarig, ordförande samt en representant från T9 ska delta på provsmakningen. 
Provsmakningen kostar 150 kronor per person och om vi skickar fyra personer (som brukligt) 
så kommer provsmakningen kosta 600 kronor. Styrelsen tar beslut i enlighet med detta.  
 
Informationsansvarig har fått ett mail angående ett seminarium som Juridiskt Forum anordnar 
bland annat med Kyrkan på Campus och Fatta man. Seminariet handlar om 
samtyckeskulturen och samtyckeslagstiftning inom sexualbrotten och bland annat Madelene 
Leijonhufvud och Susanna Eriksson deltar. Seminariet är gratis och är den 13 november 
klockan 10:00 – 11:30 i hörsal G. Det de undrar över är om vi kan sprida eventet i våra 
kanaler. Styrelsen tar beslut om att förmedla eventet i våra kanaler. Informationsansvarig och 
vice ordförande ansvarar för detta. 
 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig lyfter frågan om återsparkssittningen ska ligga under JF eftersom insparken 
numera gör det. Detta är något som styrelsen får fundera på och återkomma till. 
 
Ekonomiansvarig meddelar också att hon har beställt tårtorna till tårtbjudningen den 20 
november och att de anländer klockan 11.30. 



 
 
§ 8 JD 
Huvudansvariga för JD meddelar att de i dagsläget har 32 utställare och ligger cirka 12 000 
kronor över budget. Sista datum för anmälan för företag har passerat men de väntar med att 
vissa företag kommer droppa in de närmsta två veckorna. 
 
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig meddelar att Kaiding vill anordna en case-kväll i januari. Styrelsen är dock 
av den uppfattningen att januari inte är en så bra månad med tanke på tentamen och JD med 
mera. 
 
Marknadsansvarig meddelar att ungefär 25 personer tackat ja till en skidresa på frågan som är 
ställd på Facebook. Styrelsen anser att det är ett bra antal. 
 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Det har inkommit en del reaktioner på att JF beslutade om att blanda lagen till 
fotbollsturneringen så alla terminer är blandade i de två lagen, till skillnad från var det varit 
förut då terminer har spelat för sig. Detta är på grund av att det ej varit så många från de äldre 
terminerna som deltagit och de som faktiskt är på träningarna ska ha förtur att få vara med i 
laget. 
 
 
Klubb 
Alla biljetter till fotbollssittningen är sålda – eventuellt kommer JF få fler platser och då finns 
en reservlista. 
 
Klubbmästaren efterfrågar någon som styr ihop en supporterklack. Styrelsen föreslår att detta 
är något för tillträdande klubb-och sportmästare att styra ihop. 
 
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktör för De Facto meddelar att redaktionsmöte är nu på torsdag den 6 november och 
deadline kommer vara den 28 november. Det saknas några skribenter eftersom deadline är 
nära PM-inlämningarna för T3 och T5. 
 
 
§ 12 JR 
Ordförande för JR meddelar att de kommer ha ett besök på Kaiding den 20 november. 
 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig meddelar att JURO-ansökan ligger ute på hemsidan och kommer även 
skickas med i nyhetsbrevet i veckan. 
 



Utbildningsansvarig har diskuterat SAMO med juridiska institutionens prefekt, Görel 
Granström. Hon har inte så mycket erfarenheter från just SAMO men anser att det är viktigt 
att studenterna engagerar sig i dessa frågor. Hon erbjuder utbildningsansvarig en plats på 
nästa beslutandemöte som är den 28 november. 
 
Utbildningsansvarig har även varit i kontakt med Ellen Dalsryd, amanuens, gällande den 
föreläsningen som togs upp på föregående möte om propositioner. Hon föreslår att skriva en 
lathund istället för att ha en föreläsning om det då hon anser att den skulle blir för kort. 
Ekonomiansvarig föreslår att hon dels skriver en lathund men också bokar ett klassrum under 
en lunch där studenter kan komma och ställa frågor. 
 
Beslut togs av styrelsen på att köpa in fika till tentamensfikat för 700 kronor. 
 
 
§ 14 Vice ordförande 
 
 
§ 15 Ordförande  
Utbildningsansvarig ska kontrollera vad kostnaden blir för henne för boende i Göteborg och 
återkomma med detta. 
 
Ordförande frågar hur många som är intresserade av att åka på balen i Stockholm den 29 
november och tre stycken meddelar intresse. Efter kostnaderna för balen i Göteborg är täckta 
finns nog resurser för att täcka biljett samt resor för dessa tre ner till Stockholm. 
 
Det är medlemsmöte imorgon, onsdag den 5 november. Ordförande föreslås som ordförande 
på mötet, informationsansvarig som sekreterare, ordförande för JR och utbildningsansvarig 
som justerare, klubbmästare och en utomstående som rösträknare. Informationsansvarig, 
ekonomiansvarig och klubbmästaren ska även baka. 
 
Efter medlemsmötet kommer sittande och tillträdande styrelse att samlas på Kårhuset. JF 
kommer erbjuda ett glas mousserande till alla till en kostnad av 1 116 kronor. Styrelsen tar 
beslut på detta. 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
 
 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Elin Björkén, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 



 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Oscar Svanholm Justerat, Theresa Karlström 
Marknadsansvarig Chefredaktör De Facto 
 
 


