
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte måndagen den 29 april 2013 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Ulrika Byström 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Ulrika Byström, informationsansvarig Fredrik Forseryd, marknadsansvarig Emma 
Pakki, klubbmästare Fredrik Ferrand Drake del Castillo, sportmästarinna Perla Fares, 
chefredaktör de Facto Carl Matz och ordförande JR Viktoria Blind. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes marknadsansvarig och sportmästarinnan. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll bordläggs till nästa möte.  
 
§ 6 Info 
 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
 
 
§ 8 (Nollningsgeneraler) 
 
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig informerar att Juseks mentorskapsprojekt har valt att inte samarbeta med 
JF Umeå av okänd anledning 
 



 
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästarinna lyfter frågan om inköp av material, fotboll och koner till utomhusfotbollen 
samt två visselpipor, ett runt brännbollsracket och tennisbollar till Jurister vs. Odontologer. 
Beslut tas på att det skall köpas in till en kostnad om max 1000 kr.  
 
 
 
Klubb 
Klubbmästaren informerar att Ekbladet (HHUS:s tidskrift) har hört av sig om att vill ge ut sin 
tidning under juristernas EPP den 24 maj. Styrelsen är av åsikten att det är olämpligt då vi ska 
ge ut vårens nr av de Facto. 
 
Planeringen inför Jurister vs. Odontologer är i stort sett färdig. 
 
Klubbmästaren lyfter frågan om JF ska subventionera biljetter till sittningen J vs. O för att 
möjliggöra för så många medlemmar som möjligt att gå på sittningen och för att främja 
samarbetet med Odontologiska föreningen. Beslut tas att subventionera 50 biljetter med  
80 kr/biljett, detta tas från klubbmästarens budget – övrigt. 
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktör vill ha en mailadress till redaktionschefen, informationsansvarig ombesörjer 
detta. 
 
Chefredaktör har fått förfrågan från Lawline angående annons i de facto, inte kommande 
utgåva utan efter sommaren. Styrelsen är av åsikten att det beror litet på om det ska vara 
enstaka annons eller återkommande då de har verksamhet som konkurrerar med JR.  
 
Gällande utökad upplaga av nästkommande nummer redovisar chefredaktör följande 
kostnadsförslag 
10050 kr exkl. moms 300 exemplar med 28 sidors inlaga. Att jämföra med 9700 kr. exkl. 
moms 200 exemplar med 28 sidors inlaga.  
 
Styrelsen är av åsikten att det är en bra idé för att de nya ska få del av JF, Beslut tas på att 
utöka upplagan till 300 ex.  
 
§ 12 JR 
Ordförande för JR är intresserad av att hålla en studiecirkel eller liknande för nya medlemmar 
till hösten där man ska behandla klientmöte, rådgivning, trovärdighet. Styrelsen är av åsikten 
att det är bra och att det ska löna sig att engagera sig i JR.  
 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
 
§ 14 Vice ordförande 
 
§ 15 Ordförande  



Ordförande informerar om att hon var på prefektmöte tidigare idag där man pratade i allmäna 
ordalag om examensarbetet och hur man ska formatera om termin 5. 
 
Inspektorsmöte hölls förra veckan med Umeå studentkårs inspektor. Det pratades bl.a. om 
påstått valfusk, detta är inget som kommer medföra att valet ställs in. Det kommer emellertid 
göras stickprovskontroller. Sektionerna framförde även sin oro över de ageranden som gjorts 
med anledning av kårhusomröstningen i fullmäktige tidigare i vår.  
 
§ 16 Övriga frågor 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Fredrik Forseryd, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Emma Pakki  Justerat, Perla Fares 
Marknadsansvarig Sportmästarinna 
 
 


