
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 5 februari 2013 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Julia Berglund som informerade att tillträdande ordförande 
Ulrika Byström kommer att hålla i mötet. 
 
§ 2 Närvaro 
Samtliga förutom tillförordnad vice ordförande Emma Lövgren och tillträdande 
marknadsansvarig Emma Pakki. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes chefredaktör för de Facto Jens Werner och ordförande för JR Sandra 
Wikström. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes.  
 
§ 6 Info 
Kvitto från Universum har kommit och överlämnats till kassör Lisa Claar. 
 
§ 7 Kassör 
Kassör Lisa Claar meddelar att överlämningen går bra.  
JD ska sammanställa fakturorna från mässan.  
Budgeten är klar och ska skickas ut till ledamöterna inför årsmötet.  
 
§ 8 Juristens dag (JD) 
 
 
 



 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig Beatrice Rhodin meddelar att möte ska hållas med Ackordscentralen tis 
12/2 angående samarbete tillsammans med tillträdande vice ordförande Pontus Sjölund och 
tillträdande marknadsansvarig Emma Pakki. Målet är att få till ett löpande avtal.  
 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Tillträdande sportmästare Perla Fares och tillträdande klubbmästare Fredrik Ferrand-Drake 
hade möte 4/2 med kåren angående Snow Wars 15/3. Sportmästaren ska sätta ihop en 
arbetsgrupp för marknadsföring av eventet – målet är att engagera studenter även från andra 
program.After Ski ska hållas på NH efter tävlingen med tillhörande prisutdelning.  
 
Angående den planerade skidresan till Hemavan har sportmästaren fått en ny kontakt på 
Hemavan tillsammans med ett kostnadsförslag. Tors-söndag 18-21 april 690 kr/person inkl. 
skidpass. Till detta kommer kostnad för buss. Datumen 18-21/4 passar emellertid inte bra i 
schemat då både T4 och T6 har viktiga obligatorier, sportmästaren ska därför undersöka hur 
det ser ut 11-14/4. 
 
Sportmästaren kommer arrangera ett evenemang under studentsportardagen 12/2 (kommande 
vecka) med grill och pulkaåkning på Bräntberget kl 12. Styrelsemöte hålls därför kl 10 samma 
dag. Beslut tas på att sportmästaren får handla korv och tillbehör för max 1000 kr för 
ändamålet.  
 
Sportmästaren informerade om dålig uppslutning på fotbollen under gårdagen. Beslut tas på 
att köpa in en volleyboll på max 800 kr för möjlighet till fler aktiviteter.  
 
Klubb 
Tillträdande klubbmästaren Fredrik Ferrand-Drake informerar om att EPP är bokat 15/2 på E-
puben. När HHUS har haft nyval är vidare målet att få tills stånd ett möte med ordföranden 
och ordföranden för E-puben för ett bättre samarbete framöver. Målet är även att vi ska få ett 
juristbarlag för våra aktiviteter på E-puben.  
 
Tillträdande klubbmästaren har kontaktat Medicinska föreningen angående Jurister vs Läkare 
med efterföljande sittning. Läkarna ska undersöka intresset hos deras studenter. 
 
§ 11 De Facto  
Tillträdande chefredaktör Calle Matz informerar om att det hålls redaktionsmöte ons 6/2. 
 
§ 12 JR 
Ordf. JR Sandra Wikström informerar om att överlämning ska slutföras idag. 
 
Ordf. JR har kontaktat Peder angående hemsidan och meddelat att vi godtagit offerten. 
Avtalet ska skrivas men behöver undertecknas av firmatecknare.  
 
Beslut tas på att slänga gamla JRG-pärmar. Dokumentförstörare ska användas.  
 
 



§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig Emily Töyrä redogjorde för studierektorsmöte som hölls 1/2. 
Storleken på tentorna diskuterades. Finns inga riktlinjer angående storleken utan det är upp till 
varje Terminsansvarig att bedöma vad som är rimligt. Det påpekades att det finns möjlighet 
till sänkta betygsgränser om det är anmärkningsvärda resultat.  
 
Det ska inledas ett arbete med att göra om termin 5. Olle Lindberg från pedagogik kommer att 
hjälpa institutionen i detta arbete.  
 
Kursutvärderingarna diskuterades. Utbildningsansvarig ska pusha för detta på Facebooksidan 
då det är av stor vikt för att se vad studenterna egentligen anser om terminen för att få en 
rättvis bild av utbildningen. 
 
Tillträdande utbildningsansvarig Jenny Wiklund har varit på utbildningsutskottsmöte där det 
frågor lyftes angående studenternas åsikter om kurser som hålls på engelska, är de bra? 
Behövs det fler? Jenny ska fråga vice ordförande Emma Lövgren om detta då hon har bäst 
insyn i denna fråga.  
 
Institutionen har informerat om att den kommer att fira att PBL fyller 20 år i höst och undrar 
ifall JF är intresserade av att delta i en arbetsgrupp inför detta. Styrelsen är av uppfattningen 
att det är bra om vi finns representerade. 
 
§ 14 Vice ordförande 
Tillträdande vice ordförande Pontus Sjölund informerade att Överåklagaren för organiserad 
brottslighet, Björn Blomqvist vill komma och hålla gästföreläsning den 15 maj kl 15-17. 
Föreläsningen kommer behandla hans vägval, hur det är att jobba som åklagare och med 
organiserad brottslighet, hotbild etc. samt ur den organiserade brottsligheten ser ut idag i 
Sverige och internationellt. 
 
Villkoret är att vi ska stå för resan. Ulrika och Julia ska undersöka om institutionen kan hjälpa 
med sponsring i samband med prefektmötet.  
 
Beslut tas på att vi kan betala hela resan utifall att institutionen inte vill sponsra. 
 
 
§ 15 Ordförande 
Ordförande Julia Berglund informerar att de flesta verksamhetsberättelserna har kommit in. 
De ska vara ordföranden tillhanda senast tors 7/2. 
 
Ordförande infomrerar om marknadsföring i klasserna angående årsmöte. Ordföranden 
kommer att informera om årsmötet i T6. Tillträdande ekonomiansvarig Jonas Brandt och 
sportmästare Perla Fares i T2 och samtliga ledamöter och tillträdande ledamöter från T4 
kommer informera i T4. 
 
Mötet som skulle hållas med Swedbank angående samarbete blev hastigt inställt. 
Förhoppningsvis kommer ett nytt möte att komma till stånd. 
 
Axel Bonning från valberedning har kontaktat Ordföranden angående tillsättningen ny 
ordförande i valberedningen. Ordföranden informerar att hon kommer att kandidera till detta.  
  



 
§ 16 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Tillträdande ordförande tillika klubbmästare Ulrika Byström avslutade mötet. 
 
Vid protokollet, 
Fredrik Forseryd, 
Tillträdande informationsansvarige och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Jens Werner Justerat, Sandra Wikström 
Chefredaktör de Facto Ordförande JR 
 
 
 


