
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 14 maj 2013 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Ulrika Byström 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Ulrika Byström, vice ordförande Pontus Sjölund, informationsansvarig Fredrik 
Forseryd, ekonomiansvarig Jonas Brandt utbildningsansvarig Jenny Viklund, 
marknadsansvarig Emma Pakki, klubbmästare Fredrik Ferrand Drake del Castillo, 
sportmästarinna Perla Fares, chefredaktör de Facto Carl Matz och ordförande JR Viktoria 
Blind samt nollningsgeneral Elin Björkén. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes chefredaktör för de Facto samt ordförande för JR. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll bordläggs till nästa möte. 
 
§ 6 Info 
 
 
§ 7 Ekonomiansvarig 
 
 
§ 8 Nollningsgeneraler 
 
Nollningsgeneral Björkén informerar om att de börjar bli färdiga med det mesta av 
planeringen. De har haft möte med HHUS angående ”jurister vs ekonomer” måndag 9/9 på 
ängarna under nollningen. HHUS ska sponsra med musik. Björkén lyfter frågan om JF är 



intresserade av att sponsra med något till detta. Styrelsen ska fundera på detta till nästa möte. 
Pengar skall i så fall på klubbmästarens budget. 
 
Fråga lyfts även huruvida JF vill sponsra finsittningen. Styrelsen är av uppfattningen att 
föreningen ska sponsra men kan i dag inte ge en exakt uppgift om med hur mycket. I fjol 
sponsrade JF med 21 450 kr.  
 
 
§ 9 Marknad  
Marknadsansvarig kungör att det kommer säljas biljetter till Stockholmsresan på tisdag nästa 
vecka. Fråga lyfts hur mycket JF ska sponsra med. Ifjol sponsrades med 13 300 enligt budget. 
I samarbetsavtalen med MSA och Linklaters framgår att vi ska åka på resa. JF har tidigare 
gjort en skönsmässig bedömning av hur mycket från de pengarna som ska gå in i resan. 
Styrelsen beslutar att se till att täcka upp från samarbetsavtalen så att biljettpriset blir max 300 
kr. Marknadsansvarig ska även söka verksamhetsstipendium från kåren för att om möjligt få 
ner priset ytterligare. 
 
§ 10 Studiesociala 
 
 
Sport 
Sportmästarinnan informerar om att ICA Ålidhem erbjudit sig att sponsra med dryck och fika 
till inköpspris för Jurister vs. Odontologer. Det ska kosta 1250 kr. Styrelsen fattar beslut på att 
godta detta. Sportmästarinnan ombesörjer logistiken i detta. 
 
 
Klubb 
Klubbmästaren informerar om att man sålt totalt 57 biljetter till sittningen varav 32 är köpta 
av juriststudenter.  
 
Då ELSA arrangerar ECPAT-dagen till kl. 16.30 den 24/5, beslutar styrelsen att flytta EPP:n 
samma dag till kl. 16.30 för att få så många medlemmar som möjligt till EPP:n.  
 
§ 11 De Facto  
Chefredaktör för De Facto meddelar att de facto skickas på tryck den 15/5. 
 
§ 12 JR 
Ordförande för JR informerar om att hemsidan för närvarande krånglar avseende logotype, det 
jobbas för fullt med att lösa detta. 
 
§ 13 Utbildningsansvarig 
 
Utbildningsansvarig har fått besked rörande ”tentamötet” som utbildningsbevakarna har haft 
med vice rektor. De 15 minuterna som studenter kan få vänta innan man erhåller tentamen 
under skrivningen är inget som kommer ändras enligt vice rektor. Alla institutioner ska ha fått 
information om detta och ska anpassa skrivningstiden efter detta.  
 
Angående det häfte med rättegångsbalk och kommentarer som det talades om förra veckan 
har detta redan lösts på studentinitiativ.  
 



Utbildningsansvarig har haft möte med utbildningsgruppen. Talade bland annat om hur man 
ska nå ut med studiestöd och PM-hjälp. En idé är att ha ett PM-fika i T2 liknande tentafikat 
som arrangeras i T1. Ledamöter i utbildningsgruppen kan dessutom tänka sig erhålla 
personlig hjälp.  
 
Vid möte med studierektor informerades utbildningsansvarig att möte har hållits med övriga 
studierektorer i landet. Umeå är för närvarande ensam om att inte ha tillämpa någon form av 
”stupstock” rörande inlämningstid vid examensarbetet. Några orter tillämpar inget AB om du 
lämnar in efter 6 månader. Umeå är intresserad av att ha det som ett kriterium i bedömningen, 
vilket styrelsen tror är en bra ide. 
 
 
§ 14 Vice ordförande 
Vice ordförande meddelar att han ska på möte med Kårhuset i veckan och förvärv av aktier 
bör ske senast måndag den 20 maj. 
 
§ 15 Ordförande  
Ordförande har fått mail från studentlitteratur. De är intresserade av att ha bokbord och sälja 
den svarta lagboken till ett billigare pris i början av terminen. Styrelsen anser att detta är en 
bra idé som gynnar medlemmarna och JF ska vara behjälpliga i den mån som behövs. 
 
Ordförande har fått mail angående bytet till sektion. Det måste bland annat beslutas om 
sektionens namn, vilket kommer vara samma som tidigare samt vilka kurser som ska höra till 
JF för det senare ska ordförande ta hjälp av Stefan Lidberg vid Juridiska institutionen.   
 
Ordförande tar upp en fråga om vår- och höstterminstestamente för att underlätta planeringen 
och arbetet för framtida styrelseledamöter. Beslut fattas på att ha en policy för detta.  
 
Gällande hösten har ordförande fått input från ordförandemötet i Örebro. JF bör verka för att 
ha informations om utlandsstudier tidigare då den kommer för sent för att alla ska kunna 
engagera sig i tex Buddy programme och andra meriterande sido-engagemang. Förslaget från 
ordförande är att JF ska hålla information i T3. 
 
§ 16 Övriga frågor 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
Vid protokollet, 
 
Fredrik Forseryd, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
__________________________ ___________________________ 
Justerat, Viktoria Blind Justerat, Carl Matz 
Ordförande för JR Chefredaktör De facto 


