
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 9 december 2014 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo. 
 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo, 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 utbildningsansvarig och ordförande. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll bordläggs då det ej är justerat. 
 
 
§ 6 Info 
Behöver ett nytt beslut angående pappersmuggarna då företaget ej la på frakt förrän de 
skickade iväg muggarna. Eftersom frakten var ställd till 0 kronor i offerten trodde jag ej att 
det skulle uppkomma någon sådan kostnad, men de gjorde det. Så behöver ett beslut på att 
betala pappersmuggarna till en total kostnad av 7 280 kronor, detta ryms inom budget. 
Styrelsen tar beslut på detta.  
 
 



§ 7 Ekonomiansvarig 
 
 
§ 8 JD 
Ansvarig för JD inte närvarande. Ordförande tar upp att flera av företagen inte har meddelat 
hur många från varje företag som ska vara med på banketten. Företagen har avtal om att de 
har förtur till att köpa två biljetter per företag. Detta gör att biljettförsäljningen för studenterna 
kanske måste skjutas upp. Detta ska tas upp och diskuteras i morgon av de ansvariga för JD. 
Måste ta ställning till om vi ska begränsa hur många representanter från varje ort som får 
komma på banketten.   
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig meddelar om samarbetsavtalen, fortsätter arbeta med detta. MSA är klar.   
 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästaren meddelar att det rullar på med innebandyn i Landstingshallen. Lås till skåp är 
inte köpt än.  
 
Klubb 
Klubbmästare meddelar att det behöver tas beslut på att JF betalar 3000 kr för tentafesten. 
Beslut tas på detta. Gratis för JF-medlemmar. Juristerna har företräde innan kl 23.00.   
 
§ 11 De Facto  
Tidningen skickades på tryck i fredags, den kommer vara klar på fredag. Lawline vill ha en 
annons i De Facto, det kan bli problematik med JR. Styrelsen tycker att detta konkurrerar med 
JR och att annons i tidningen inte kommer att godkännas.  
 
§ 12 JR 
Meddelar att hemsidan har krånglat men att detta har åtgärdats.   
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig meddelar att vi är inbjudna till seminarium om digitala tentor, digiexams. 
Kursen i praktisk Europaprocess kommer bli av. Viola har lagt ut information om buddy på 
Cambro.  
 
§ 14 Vice ordförande 
 
 
§ 15 Ordförande  
Påminner om att sittande styrelse ska skriva verksamhetsberättelser och testamenten. 
Ordförande vill ta beslut på att köpa present för 400 kr till Maria Eklund som tack för att hon 
har varit inspektor. Styrelsen tar beslut på detta.  
 
§ 16 Övriga frågor 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 



 
 
 
Vid protokollet, 
 
Lovisa Hassnert, 
Tillträdande Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Fredrik Ferrand Drake del Castillo Justerat, Angelica Ahlström 
Ordförande Utbildningsansvarig 
 
 


