
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 12 februari 2013 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Julia Berglund. 
 
§ 2 Närvaro 
Marknadsansvarig Beatrice Rohdin, Informationsansvarig Maja Edlund, Ordförande Julia 
Berglund, Klubbmästare Ulrika Byström, tillförordnad Vice ordförande Emma Lövgren. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes Klubbmästare Ulrika Byström och Marknadsansvarig Beatrice Rhodin. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll är ej justerat, bordläggs till nästa möte.  
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig Maja Edlund meddelar att vi väntar besök från Luleå, Student för en 
dag. Tillträdande Fredrik Ferrand Drake ansvarar för besöket och tar med gästen på 
seminarium i straffrätt, då informationsansvarig är upptagen med arbete. 
 
§ 7 Kassör 
Ej närvarande 
 
§ 8 Juristens dag (JD) 
 
§ 9 Marknad  
Tillträdande marknadsansvarig, Emma Pakki lyfter frågan om när inDesign kommer att köpas 
in, styrelsen är av uppfattningen att detta kommer att köpas in efter årsmötet. 
 



Marknadsansvarig Beatrice Rhodin meddelar att hon själv tillsammans med tillträdande 
marknadsansvarig samt tillträdande vice ordförande Pontus Sjölund, idag kommer ha möte 
med Ackordscentralen angående samarbetsavtal. 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Tillträdande sportmästare Perla Fares meddelar att den tänkta skidresan till Hemavan inte 
kommer att bli av då det är fullbokat de helger som fungerar väl med studenternas scheman.  
Detta måste planeras och beslutas tidigare till nästa år.  
 
Spökboll hade uppslutning om 6 deltagare. Nästa vecka blir det Innebandy på måndag och 
multiboll på tisdagen för att locka fler och fler deltagare. 
 
Snow Wars 
Tillträdande sportmästare har varit i kontakt med Red Bull angående samarbete likt förra året. 
De ska återkomma i dagarna angående besked. Tillträdande sportmästare ska även kontakta 
IKSU angående hjälp med domarna samt Svensk markservice angående hyra av snöslunga. 
 
Tillträdande sportmästare meddelar att ett möte ska hållas på fredag för de som vill hjälpa till 
med Snow Wars. Ett event för detta läggs upp på Facebook för att locka så många 
medhjälpare som möjligt. 
 
 
Klubb 
Tillträdande klubbmästare Fredrik Ferrand Drake har varit i kontakt med medicinarna 
angående tävling/aktiviteter samt sittning i maj, de ska undersöka intresset för detta inom den 
medicinska föreningen. 
 
§ 11 De Facto  
Tillträdande chefredaktör Calle Matz meddelade att redaktionsmöte hölls förra veckan, 
uppslutningen var sämre än han hoppats på men enligt nuvarande styrelsen bättre än tidigare.  
 
§ 12 JR 
Tillträdande JR ordförande Viktoria Blind meddelar att avtalet angående den nya hemsidan 
ska skrivas under på fredag 15/2 förutsatt att firmatecknare kan avvara tid för detta. Då 
ordförande är bortrest ska undersökas ifall Kassör Lisa Claar har möjlighet att närvara och 
underteckna avtalet.  
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
 
Skypemöte med JURO 
Tillträdande utbildningsansvarig Jenny Wiklund meddelar att det har hållits skypemöte med 
JURO. Oenighet rådde huruvida ordföranden gav mandat att fritt sprida information. Han har 
inte fått ett sådant mandat enligt Tillträdande utbildningsansvarig. Det är styrelsens 
uppfattning att JURO:s ordföradne inte heller ska erhålla ett sådant mandat. 
 
Vid mötet lyftes utredningen angående notarietjänstgöringen, som bestått av två delegater 
varav en av dem avsagt sig uppdraget.   
 



Idé lyftes om ett pris för årets bästa utbildningsbevakare i landet, styrelsen måste fundera över 
detta och få veta mer om hur förslaget ser ut innan vi tar ställning. 
--- 
 
Institutionen vill ha två platser till översiktsgruppen, tillträdande utbildningsansvarig föreslår 
att de delegater som finns i utbildningsgruppen ska deltaga även här.  
 
Tillträdande utbildningsansvarig ska kontakta Lars Johansson angående eventuellt samarbete 
med lagtextkompendier för T3 och T5. 
 
 
§ 14 Vice ordförande 
 
 
§ 15 Ordförande 
Ordförande och Klubbmästare var på prefektmöte förra veckan. Där informerades att Rektor 
har beslutat om ändringar angående professorers undervisning och forskning vilket ska 
innefatta mer undervisning, detta kan påsikt påverka institutionens ekonomi. Det 
informerades även om att Ruth Mannelqvist nu är promoverad till professor i försäkringsrätt, 
samt att  ytterligare promoveringar kommer att bli aktuella framöver. 
 
Ordförande informerar även om att Centrum för rättvisa har bett oss kolla upp datumet, 27/2 
för deras caselösning, så att inte vårt evenemang kolliderar med Elsas, undersökas ska ifall det 
kanske går att samköra.  
 
§ 16 Övriga frågor 
Vice ordförande lyfter ett varningens finger för att det florerar rykten om att kraven för 
T9:ornas examensarbeten skiljer sig åt beroende på om man skriver för examinator vid 
institutionen eller Juridiskt forum. Detta ska tas upp och undersökas vidare vid nästkommande 
studierektorsmöte  
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet. 
 
Vid protokollet, 
Fredrik Forseryd, 
Tillträdande Informationsansvarige och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Ulrika Byström Justerat, Beatrice Rhodin 
Klubbmästare Marknadsansvarig 
 
 


