
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 2 december 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, huvudansvarig för juristens dag Amanda Tapani. 
 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes chefredaktör för De Facto och ordförande för JR. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2014-11-25 godkändes. 
 
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig meddelar att inbjudningarna till examensceremonin har gått ut via post. 
 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Beslut togs under veckan på sms på att ekonomiansvarig, klubbmästare och 
informationsansvarig fick använda 1093 kronor till hotell i Stockholm. 



 
Ekonomiansvarig meddelar att budgetmöte sker den11 december klockan 17:00 i sal s207.  
 
 
§ 8 JD 
Huvudansvarig för JD, Amanda Tapani, vill veta vilka från sittande styrelsen som ska delta på 
banketten. 
 
Ekonomiansvarig föreslår att bankettgruppen använder iZettle vid sin försäljning av 
bankettbiljetter, huvudansvarig meddelar detta till bankettgruppen. 
 
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig meddelar att han inlett förhandlingar kring samarbetsavtalen. Väntar på 
svar från Hannes Snellman, Juristbyrån med flera.  
 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Tillträdande sportmästare meddelar att det behövs köpas in hänglås till landstingshallen 
eftersom nyckeln är borttappad. Han köper in nya hänglås och lämnar kvittot till 
ekonomiansvarig. 
 
Ordförande tar upp att det framkommit klagomål på att det postas mycket på Facebook kring 
tiderna för landstingshallen. Framöver kommer detta endast postat i gruppen ”Sport JF”. 
 
Klubb 
Klubbmästare meddelar att hon ska kolla upp pris för tentafesten och återkomma kring detta. 
 
Tillträdande klubbmästare undrar hur vi ska förvara JF-tröjorna, dessa kommer förvaras på E-
puben. Tillträdande klubbmästare undrar om hon får köpa in klädförvaring till dessa för att ha 
i JF:s skåp. Hon kollar upp detta och återkommer om den specifika kostnaden. 
 
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktör för De Facto meddelar att de arbetar med layout och korrläsning nu, deadline 
var i fredags.  
 
 
§ 12 JR 
Ordförande för JR meddelar att det varit lite strul med hemsidan men administration är 
kontaktad kring detta. 
 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig meddelar att hon fått ett mail från Carl Larsson, vice kårordförande, som 
meddelar att juridiska institutionen intresserat sig för digital salstentamen, något som kåren 
arbetar med just nu. Kommer vara ett seminarium om detta till våren där bland annat juridiska 



institutionen kommer delta. JF ska arbeta med kring att se hur medlemmarnas inställning till 
detta är. 
 
Carl Larsson meddelar även att det skett ett nytt pilot-test kring de nya tentamensrutinerna där 
tentorna ligger på borden när studenterna kommer in i salen. Detta fungerade riktigt bra. 
 
Utbildningsansvarig meddelar att hon ej kommer hinna ha en föreläsning kring utlandsstudier. 
Hon har varit i kontakt med institutionen och de menar att de kan lägga ut en liten text om det 
på cambro. 
 
 
§ 14 Vice ordförande 
Vice ordförande påminner om att kårfullmäktige gick ur Sveriges förenade studentkår i våras 
och kåren menar att de gjorde det på grund av ekonomiska skäl. Det vice ordförande menar är 
bristfällande är att det inte förankrades i sektionerna innan beslutet togs. Det vice ordförande 
vill är att vi bjuder in kårfullmäktige för att fråga varför detta beslut togs. Ordförande tar upp 
detta på ordförandemöte med alla sektioner nästkommande onsdag. 
 
Vice ordförande tar också upp frågan kring rättsmedicin för jurister, han ska uppdatera den 
nya utbildningsbevakaren, tillträdande vice ordförande samt tillträdande utbildningsansvarig i 
frågan för att nya styrelsen ska kunna arbeta vidare med detta. 
 
Vice ordförande meddelar att han fått ett meddelande från en person som sitter i 
kommunfullmäktige som vill vara anonym som meddelar att en ledamot i 
Sverigedemokraterna ofta bär en JF-väska på dessa möten. Flera ledamöter i 
kommunfullmäktige har sammankopplat Sverigedemokraterna med JF på detta sätt och JF vill 
visa sin politiska obundenhet och kommer därför författa ett dokument där detta står som 
kommer att skickas ut till kommunfullmäktige.  
 
 
§ 15 Ordförande  
Ordförande undrar var fördrink inför JD-banketten ska vara. Styrelsen är av den uppfattning 
att den ska vara på Sävargården som föregående år. 
 
Ordförande undrar om vi ska köpa en present till Maria Eklund om avgår som inspektor, 
styrelsen är positiv till detta. 
 
Ordförande meddelar att han fortsätter finna en ny inspektor bland institutionen. 
 
Ordförande meddelar att Mattias Hjertstedt ej är klar med rättshandböckerna, de blir klara till 
våren istället. 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 



 
Vid protokollet, 
 
Elin Björkén, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Theresa Karlström Justerat, Emma Sundelin 
Chefredaktör De Facto Ordförande för JR 
 
 


