
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 17 september 2012 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Julia Berglund.  
 
§ 2 Närvaro 
Alla utom sportmästare Oskar Nellström och informationsansvarig Maja Edlund. Utöver 
styrelsen även Ninos Besara. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes Ulrika Byström och Jens Werner. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Godkännande av föregående mötesprotokoll skjuts upp till nästa vecka. 
 
§ 6 Info 
 
§ 7 Kassör 
Kassör Lisa Claar har skrivit ut resultatrapporten efter den 7 september, efter detta har vi 
utgifter såsom väskan, Uppsala-resa, korvgrillningen som inte räknats med. Vi väntar på 
faktura från HHUS angående nacho-tallrikarna. Korvgrillningen gick utöver budget då vi 
investerat pengar i grill och partytält. Jackorna hamnar på material och varor i budgeten och 
går utöver budget. Sammantaget har vi investerat en del pengar i bra saker som vi behövt och 
vi har fortfarande mycket god ekonomi.  
 
§ 8 Nollningsgeneral 
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig kommer att marknadsföra Stockholmsresan denna vecka och sedan sälja 
biljetter nästa tisdag. Biljetterna kommer säljas kl 11-12 för termin 7 och 9 som har förtur 
samt kl 12-13 för övriga terminer. Kostnaden för varje biljett bör vara 0 kr, men 



marknadsansvarig ska kolla upp detta och höra av sig så snart detta är fastställt. Boendet är 
dyrare detta år men trots detta bör det vara avsatt så pass mycket pengar att det kan täcka 
denna kostnad. 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Det blir 10 halltimmar under vår beach volleybollturnering den 20 oktober. Ninos Besara 
finns till hjälp för styrelsen med denna turnering, fotbollsturneringen samt vissa av 
halltiderna. 
 
Fotbollen startar imorgon tisdag 18/9. Beatrice eller Oskar informerar termin 1 på deras 
föreläsning imorgon och Sportmästaren skickar ut ett sms imorgon till de som anmält intresse 
för fotboll. 
 
Klubb 
Finsittningen kommer att sponsras med 130 kr /person samt 1000 kr i presentkort till 
dekorationer. Biljettförsäljningen bör starta nästa vecka. Klubbmästarinnan Ulrika Byström 
kommer att göra programmen för finsittningen.  
 
Tentafesten för termin 5 kommer att gå av stapeln måndag 8 oktober. Klubbmästarinnan 
kontaktar Lokal eller E-puben för att dessa ska hålla öppet denna måndag.      
 
Efter volleyboll-turneringen kommer JF att ordna en After Beach-fest.   
 
Klubbmästarinnan kommer informera termin 5 angående julsittningen detta år och efter detta 
informationstillfälle bör vi veta hur julsittningen detta år kommer att te sig och i vilken grad 
JF ska delta som arrangör. 
 
§ 11 De Facto  
Datum för redaktionsmötena är inplanerade och ska snart marknadsföras. Layouten för de 
Facto ska förhoppningsvis vidareutvecklas ytterligare.  
 
§ 12 JRG 
Diskussionen om namnet skjuts upp till nästa vecka då Ordförande för JRG Sandra Wikström 
och Nina Bohlin ännu inte hunnit mötas. Detta möte kommer att ske i veckan.  
 
Salarna för JRG:s möten för hösten är bokade.  
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig Emily Töyrä har förberett sig inför sitt möte med Lena Landström och 
Åsa Yttergren måndag 17/9.  
 
Utbildningsgruppen planerar ett möte under nästa vecka där bland annat vad vi vill lyfta fram 
på JURO-mötet i Uppsala ska diskuteras.  
 
§ 14 Vice ordförande 
Vi har fått mycket bra respons på facebook-eventen som vi lagt ut. Vi har blivit även 
sponsrade av Vinge med 40 st goodie-bags med flikar, block och dylikt till dessa 
föreläsningar.   



 
Sandra, Ulrika, Maja och Julia bakar till föreläsningen 26/9.  
 
§ 15 Ordförande 
Ortsrapporten är inskickad och klar inför JURO-mötet i Uppsala. Kassör Lisa Claar kommer 
att sitta med på Utbildningsansvariges möte under JURO-mötet. 
 
Hemsidan bör kosta ca 8 000 utifrån de offerter som Ordförande tagit in från lokala företag. 
Utbildning har också fått en offert och de ska mejla ut detta till styrelsen så att samtliga får 
granska förslagen ytterligare.   
 
§ 16 Övriga frågor 
En student från termin 7 är intresserad av att hjälpa oss med vice-posten. Ordförande bjuder in 
henne på nästa möte för att diskutera detta vidare. 
 
Vår nya alkoholpolicy röstades igenom och ska läggas in på vår hemsida. 
 
§ 17 Mötets avslutande  
 
Vid protokollet, 
Emily Töyrä, 
Utbildningsansvarig och tillfällig sekreterare  
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Ulrika Byström Justerat, Jens Werner 
Klubbmästarinna Chefredaktör för de Facto 
 
 
 


