
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 20 januari 2015 
 
§ 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, utbildningsansvarig Angelica Ahlström, marknadsansvarig 
Oscar Svanholm, chefredaktör de Facto Theresa Karlström, Huvudansvariga för JD Amanda 
Tapani och Sara Andersson. 
 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes chefredaktör De Facto och utbildningsansvarig. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2014-12-16 godkändes. 
 
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig behöver beslut på att betala tillträdande informationsansvarig, sittande 
informationsansvarig samt ordförandes biljett till middagen. Pris per kuvert är 470 kronor. 
Styrelsen tar beslut på att betalat dessa tre personers biljetter till ett värde av 1 410 kronor. 
 
Behöver nytt beslut på den totala sponsringen. Totalt är vi 343 personer som ska äta och alla 
får det rabatterade priset om 470 kronor. Institutionen sponsrar med 10 000 exkl moms, 10 



415 kr inkl moms blir deras totala sponsring. Det pris som vi betalar till Universum är 540 
kronor per kuvert. Vi tog tidigare i höstas ett beslut om 470 kronor per kuvert och om det 
skulle överstiga 12 000 kronor (eftersom vi då ej visste hur många som slutgiltigt skulle gå) så 
måste det tas ett nytt beslut nu. Det exakta beloppet på sponsringen är 13 595 kronor. 
Styrelsen tar beslut på total sponsring om 13 600 kronor. 
 
Universum skrev till informationsansvarig för någon dag sedan och undrade om vakter skulle 
behövas. Jag kan känna att det inte är något vi bör tumma på då vi är 350 personer, det fanns 
även vakter förra året. Vakter kostar 3000 kronor för en kväll. Kan vi ta beslut på detta? Ja, 
styrelsen tar beslut på detta till en kostnad av 3000 kronor. 
 
Informationsansvarig skulle även behöva hjälp av någon att bygga scen på fredag eftermiddag 
kring 15:00. Det går snabbt om man är två eller fler men svårt ensam. Tillträdande 
informationsansvarig hjälper till.  
 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig meddelar att budgetmöte kommer ske inom de närmsta två veckorna. 
Revisorn kan hjälpa till med årsbokslutet om två veckor så nuvarande styrelses avgång 
kommer mest troligt ske i slutet på februari. 
 
 
§ 8 JD 
Huvudansvariga för JD meddelar att alkoholen på banketten kommer gå på en kostnad av 12 
800 kronor. Styrelsen tar beslut på detta. 
 
De meddelar också att budgeten för dukar på mässan kommer överstiga med 200 kronor. 
Styrelsen tar beslut på detta. 
 
Thomas Olsson har ställt in föreläsningen på mässdagen av privata skäl. 
 
Ekonomiansvarig tar upp frågan om de som ej fått biljett till banketten ska få gå på 
efterfesten. Styrelsen ställer sig negativt till detta dels beroende på att alkoholmängden är 
anpassad till det antal som ska gå nu samt att idén kom lite sent. 
 
Ordförande tar upp frågan om utökande av mat- och fikakostnader. Kostnaderna kommer öka 
från 27 000 till 32 600 kronor. Styrelsen tar beslut på detta. 
 
Ordförande tar upp frågan om vad JF ska ge ut på mässdagen.  JF ska bjuda på godis, ge ut 
tygpåsar samt kaffemuggar. 
 
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig meddelar att han arbetar med samarbetsavtalen. Han ska träffa vissa av 
företagen under JD för att diskutera dessa. 
 
Marknadsansvarig har även blivit kontaktad av Juristjobben. De vill att vi tipsar lokala 
myndigheter, advokater med mera om dem. Styrelsen ställer sig negativt till detta då det ej ger 
JF något. 
 



 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Landstingshallen är bokat till våren till en kostnad av 6600 kronor. Styrelsen tog beslut på 
detta via sms. 
 
Tillträdande sportmästare tar upp skidresan till Hemavan. Med nuvarande uträkning om 25 
studenter åker kommer kostnaden för JF ligga på cirka 11 000 kronor. Styrelsen beslutar att 
om JF får in 25 intresseanmälningar så blir skidresan av, annars inte. Anmälan sker måndag 
den 26 januari. 
 
Klubb 
Tillträdande klubbmästare har möte med HHUS i veckan om en eventuell sittning 
tillsammans med dem under våren. 
 
 
§ 11 De Facto  
 
 
§ 12 JR 
 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig meddelar att det är JURO-möte på mässdagen den 22 januari.  
 
 
§ 14 Vice ordförande 
 
 
§ 15 Ordförande  
Ordförande påminner styrelsen att lämna in verksamhetsberättelser senast den 30 januari. 
 
Ordförande meddelar att om någon vill kandidera till valberedningen så ska detta göras på 
årsmötet i februari.  
 
 
§ 16 Övriga frågor 
Chefredaktör för De Facto påminner nya styrelsen att ta foton till hemsidan samt Facebook. 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Elin Björkén, 
Informationsansvarig och sekreterare 



 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Theresa Karlström Justerat, Angelica Ahlström 
Chefredaktör De Facto Utbildningsansvarig 
 


