
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 3 februari 2015 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo. 
 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo, informationsansvarig Elin Björkén, 
utbildningsansvarig Angelica Ahlström, marknadsansvarig Oscar Svanholm, klubbmästare 
Perla Fares, chefredaktör de Facto Theresa Karlström. 
 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes utbildningsansvarig och ordförande. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2015-01-20 och 2015-01-27 godkändes.  
 
 
§ 6 Info 
 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
Resultat efter budgetmötet är ett budgeterat resultat på minus 20 000 kronor. 
Ekonomiansvarig ska kontrollera detta med revisorn om detta är en rimlig summa att 
minusbudgetera med.  
 



 
§ 8 SJM 
JF sponsrar banketten till SJM med 1000 kronor. Styrelsen tar beslut på detta. 
 
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig meddelar att en case-kväll med Kaiding är föreslagen till den 24 mars 
kvällstid. 
 
Marknadsansvarig behöver beslut på beställning av 250 tygkassar till ett värde av 5 450 
kronor inklusive moms. Styrelsen tar beslut på detta. 
 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Tillträdande sportmästare meddelar att han och klubbmästare var på möte med kåren 
angående Snow Wars så detta arbete är påbörjat nu. Det ska tas fram ett budgetförslag på 
detta och datum är planerat till mitten på mars.  
 
Tillträdande sportmästare ber om hjälp att planera aktivitet för studentsportardagen. Detta 
kommer tillträdande styrelse hjälpa till med. 
 
Klubb 
 
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktör De Facto har varit i kontakt med tryckeriet kring frågan att de debiterat för 
mycket moms men väntar på svar. 
 
 
§ 12 JR 
Ordförande har tillfrågat valberedningen och de kommer ej ha tid att ta fram ett förslag till ny 
ordförande för JR. Ordförande föreslår att de som är intresserade av att söka JR-posten får 
göra det på årsmötet den 23 februari. Ordförande sköter utlysningen av posten. 
 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig meddelar att hon fått mail av juridiskt forum som vill diskutera 
utbildningen i stort. Utbildningsansvarig och tillträdande utbildningsansvarig ska på möte 
med forum i nästa vecka. 
 
Tillträdande utbildningsansvarig meddelar att han kommer gå ut i kursråden och fråga om de 
är villiga att sitta i utbildningsgruppen också så det blir en hopkoppling av kursråden och 
utbildningsgruppen. 
 
JURO-möte ägde rum under JD. Utbildningsansvarig meddelar att det var ett bra möte, främst 
diskuterades utbildningsbevakningen och digitala tentor. 
 
 



§ 14 Vice ordförande 
Tillträdande vice ordförande meddelar att han beställt flygbiljett till Göran Lambertz den 16 
februari. Tillträdande ordförande, ekonomiansvarig och chefredaktör de facto bakar till 
föreläsningen. 
 
 
§ 15 Ordförande  
Ordförande meddelar att styrelsen ska skicka in testamenten för de olika posterna. 
 
Ordförande har fått mail från kåren angående insparksutbildningen inför HT-15. Hon vill att 
JF ska hjälpa till att skicka in förslag vad som är viktigt att diskutera på denna utbildning. 
Tillträdande styrelse funderar på detta. 
 
Ordförande meddelar att årsmötet blir den 23 februari. 
 
Ordförande tar upp frågan om Karolina Anderzon och Elin Blomgren ska få 
engagemangsgåvor. Detta ställer sig styrelsen positivt till. 
 
Ordförande berättar om ordförandemötet som skedde under JD. Stora diskussionen var att 
börja heltidsarvodera ordförande samt vice ordförande, detta är dock inget som är aktuellt för 
JF Umeå i dagsläget. 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
Chefredaktör för De Facto tar upp frågan vad som ska göras med den alkohol som är kvar sen 
JD-banketten. Ordförande ansvarar för att tala om för bankettansvariga att den ska lämnas 
tillbaka på systembolaget. 
 
Utbildningsansvarig tar upp frågan om att göra om uttagningen av pedagogiska priset då T1 är 
överrepresenterade på röstningen som det ser ut idag och det kan ge en skev bild över hela 
programmet. Detta är något som tillträdande styrelse får fundera mer på. 
 
Tillträdande marknadsansvarig anser att det bör anslås på Facebook varför skidresan blev 
inställd i år och vad styrelsen har för målsättningar om den kommande år. 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Elin Björkén, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Angelica Ahlström Justerat, Fredrik Ferrand Drake 
Utbildningsansvarig Ordförande 


