
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 25 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, klubbmästare Perla Fares, 
chefredaktör de Facto Theresa Karlström, Ordförande JR Emma Sundelin. 
 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes ekonomiansvarig och marknadsansvarig. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2014-11-18 godkändes. 
 
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig skickade ett mail till print och media för att kolla vad de skulle kosta att 
trycka upp diplom samt inbjudningar till examensceremonin. Fick svar om att det skulle kosta 
1 696 kronor och strax efter fick hon ett mail om att de var klara för hämtning. Vi 
missuppfattade varandra och informationsansvarig hann ej godkänna kostnaden innan de hann 
göra dem. Så nu behöver jag ett beslut på detta om 1 696 kronor. Print och media faktureras 
oss. Styrelsen tar beslut på en total kostnad av 1 696 kronor. 



 
Informationsansvarig och tillträdande informationsansvarig ska ta emot en student för en dag 
på torsdag och hon följer med tillträdande informationsansvarig på ett seminarium. 
 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarigs, informationsansvarigs samt klubbmästares flygbiljetter till Stockholm tur 
och retur kostar 2 391 kronor. Styrelsen tar beslut på detta till en total kostnad av 2 391 
kronor. 
 
Det återstår 900 kronor i budget och detta tar styrelsen beslut på att de tre ovan får använda 
till hotellkostnaden i Stockholm 
 
Ekonomiansvarig påminner alla som ligger ute med kvitton att inkomma med dessa så hon 
kan betala ut pengar. 
 
 
§ 8 JD 
 
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig meddelar att CV-granskningen med Jusek föregående vecka gick bra. Alla 
var nöjda – så även Jusek. 
 
Han meddelar också att i veckan ska han och tillträdande marknadsansvarig sätta sig med 
samarbetsavtalen. 
 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Tillträdande sportmästare meddelar att det ej kommer vara några aktiviteter i landstingshallen 
denna vecka då alla vilar efter fotbollsturneringen. Han meddelar också att på måndag 
kommer de köra igång med innebandy. 
 
Klubb 
Klubbmästare meddelar att det är EPP på fredag tillsammans med Jusek. Beslut tas på att 
bjuda de 20 första på hamburgare till en total kostnad av 900 kronor. De 20 första 
hamburgarna gäller endast JF-medlemmar. Gäller endast JF-medlemmar. 
 
Näringslivsutskottet på HHUS menar att Jusek är en sådan förening som ska betala för att få 
vara på E-puben. Den egentliga kostnaden är 5000 kronor men nu när det var sent påtänkt kan 
de tänka sig kostnaden 2500 kronor. I samarbetsavtalet står det att de kostnader som uppstår i 
eventet ska Jusek stå för. Detta ska kollas upp via ett möte med HHUS, Jusek och JF innan 
fredag. 
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktör för De Facto meddelar att det är deadline på fredag. 
 
 



§ 12 JR 
Ordförande för JR meddelar att casekvällen på Kaiding gick bra i förra veckan. 
 
Hon meddelar också att ny vice ordförande ska utses men detta sker inom den befintliga JR-
gruppen. 
 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig meddelar att det numera finns fler inloggningar till Juridisk Tidskrift än 
endast en. Inloggningarna är numera IP-relaterade och det finns obegränsat antal 
inloggningar.  
 
Hon meddelar också att det var JURO-årsmöte i Göteborg i helgen. Det valdes en ny 
ordförande för JURO – Markus Marttila från Uppsala som nu sitter som ordförande för JF i 
Uppsala. 
 
 
§ 14 Vice ordförande 
Vice ordförande meddelar att han och Göran Lambertz för en diskussion om när han ska 
komma upp och ha en gästföreläsning i februari. Vice ordförande ska prata med institutionen 
för att undvika att det är mycket undervisning den dagen. 
 
 
§ 15 Ordförande  
Ordförande flaggar redan nu för att styrelsen kan behöva erbjuda boende till andra orter under 
JD i januari. 
 
Ordförande meddelar också att han erbjudit Ulf Vannebäck tjänsten som inspektor för JF. Han 
har ej svarat ännu. 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
Ekonomiansvarig tar upp frågan om när JF ska ha budgetmöte. Styrelsen tar beslut på 11 
december klockan 17:00 och om någon styrelseledamot ej kan så får denne höra av sig till 
ekonomiansvarig. 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
Vid protokollet, 
 
Elin Björkén, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Emma Åhs Justerat, Oscar Svanholm 
Ekonomiansvarig Marknadsansvarig 


