
 

 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 12 april 2016 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av vice ordförande Tim Prellwitz. 

 

§ 2 Närvaro 

Vice ordförande Tim Prellwitz, informationsansvarig Filippa Alsén, ekonomiansvarig Emelie 

Carlsson, utbildningsansvarig Siran Alkhamisi, marknadsansvarig Anna Holmgren, 

klubbmästare Torgny Palm, sportmästare Jolinn Uhlin, chefredaktör de Facto Andreas 

Ferelius och ordförande JR Hilda Skogqvist. 

 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare väljs Andreas Ferelius och Hilda Skogqvist. 

 

§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns.  

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2016-04-05 godkänns.  

 

§ 6 Info 

Informationsansvarig meddelar att det framförts önskemål att förbättra och utveckla hemsidan 

för att på ett tydligare sätt nå ut till våra medlemmar. Med hänsyn till att hemsidan är dåligt 

uppdaterad ber informationsansvarig att var och en av styrelseledamöterna hjälper till att gå 

igenom hemsidan, och särskilt ”sina” poster och därefter informerar informationsansvarig för 

eventuella uppdateringar. Även förslag om att göra om hemsidans utformning diskuteras.     

 

§ 7 Ordförande  
 

 

§ 8 Ekonomiansvarig 



Ekonomiansvarig meddelar att en uppdaterad version av budgeten är upplagd och att styrelsen 

kan kolla igenom denna. Ekonomiansvarig meddelar vidare att mer specifikt är budgeten från 

De facto uppdaterad. Pengarna som fattades efter återsparken är återfunna, och allt är i sin 

ordning.   

 

Ekonomiansvarig har införskaffat en timer till kaffekokare 53,91 kr. Styrelsen tar beslut om 

detta.  

 

§ 9 JD 

Huvudansvariga för JD kommer att representeras av Oscar Larsson, dvs att det är han som 

kommer att närvara vid mötena framöver. Detta eftersom Cecilia och Johan har ELSA-möten.  

 

Representant för JD berättar att de för tillfället jobbar med att marknadsföra en undersökning 

om JD. Det går även runt i klasserna på juristprogrammet för att få svar på enkäten.  

 

Representant för JD berättar att överlämningsmötet med ordförande skjutits upp och att det 

kommer att genomföras när ordförande är frisk igen. De meddelar även att arbetsordningen är 

genomläst. Överlämningen med föregående års JD ansvariga kommer att ske i slutet av 

veckan. 

 

§ 9a General  

Generalerna ger förslag om att ha ett EU-tema under årets nollning. Tillsammans med 

styrelsen kommer de överens om att fundera kring ”för- och nackdelar” aspekter, som ska 

beaktas både av generalerna samt av styrelsen, och därefter lyftas igen under nästkommande 

möte. 

 

Generalerna berättar att faddergrupperna inför årets nollning är gjorda och publicerade.  

 

§ 10 Marknad  
Marknadsansvarig meddelar att hon har pratat med Kaiding angående väskan och momsen. 

Frågan var om Juridiska föreningen kan beställa väskan via Kaiding för att komma runt 

momsen, vilket inte verkar möjligt. Mer information om detta kommer.  

 

§ 11 Studiesociala 

 

Sport 

Sportmästare meddelar att kostnaden för spökbollarna är 474 kr. Styrelsen tar beslut om detta.  

 

Sportmästare meddelar att första spökbollstillfället har varit, och det var lyckat.  

 

Sportmästare berättar att den planerade beachvollybollturneringen i maj kan behöva ställas in 

på grund av att studiesocialas motsvarigheter i de andra föreningarna inte har återkopplat eller 

gett någon respons. Mer information om detta kommer. Om aktiviteten inte blir av ger 

sportmästare ett förslag om att arrangera en laserdometurnering istället. Dock blir det en fråga 

för styrelsen att diskutera närmare om detta skulle bli ett aktuellt alternativ, då detta är ett 

betydligt dyrare alternativ.   

 

Sportmästaren meddelar om ett möte med turneringsgrupperna (Umeå Word Cup) kommer att 

ske nästkommande vecka.  

 



Klubb 

Klubbmästare uppdaterar om sittningen Ladies och gents som HHUS arrangerar. JF ska hjälpa 

till att marknadsföra eventet, även om det är HHUS som är arrangörer för det. 

Biljettförsäljningen kommer att börja under veckan.  

 

Klubbmästare berättar att han ska ha ett möte med Niklas Jonsson och kvällschef Gustav 

Lindgren om nästa EPP som kommer att ha temat ”Game of thrones”.  

 

Klubbmästare berättar att arbetet med banketten går vidare, och att han ska ha ett möte med 

Universum under morgondagen, den 13 april, och då diskutera bland annat vilket pris de kan 

erbjuda.  

 

§ 12 De Facto  

Chefredaktör för de Facto berättar att första numret ska vara klart nu i veckan.  

 

§ 13 JR 

Ordförande för JR berättar att ordförande och vice ordförande stod i MVG i lördags, och att 

det var ett lyckat initiativ. 

 

§ 14 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig berättar att Juridisk forum med största sannolikhet kommer att besöka 

styrelsen under våren och berätta vad de gör.  

 

Utbildningsansvarig meddelar vidare att nästa vecka på lördag, den 23 april, är nästa JURO-

möte. JURO-mötet är ett möte med alla utbildningsansvariga för alla Juridiska föreningar i 

Sverige. Dessa frågor kommer att lyftas på det kommande mötet: 

- Lagsamlingar på andra program på andra universitet.  

- Berätta om PBL, som även Uppsala universitet använder. Ta upp PBL och förklara 

vad det innebär.   

- Kontroll av tentamenskrivande, och hur detta fungerar på universiteten. Stockholm har 

exempelvis haft spökskrivningar.  

- Genusrätt, hur det ser ut på programmen. 

- Juristprogrammet i Karlstad, för och nackdelar. Dock, vilket styrelsen har diskuterat 

tidigare, ska vi inte gå in på vad specifikt juriststudenter tycker om att ett till 

juristprogram ska startas i Karlstad.   

 

Det förs även en diskussion om att det råder oklarhet bland klasserna huruvida man kan hämta 

ut tentorna på Juridiska intuitionen, eller om man kan bli nekad detta. Utbildningsansvarig 

meddelar att tentor är allmänna handlingar och därav offentliga och ska därför lämnas ut vid 

förfrågan.   

 

Utbildningsansvarig berättar om sitt förslag om att ha ett välkomstbrev, vilket styrelsen tycker 

är ett bra förslag. Detta kommer att hamna under informationsansvariges post. Varje gång 

någon ny person går med i kåren ska den personen få ett välkomstbrev. Utformningen för 

välkomstbrevet ska styrelsen hjälpas åt med. Klubbmästare meddelar att detta har gjort förut, 

och ska ta med en tidigare modell hur detta sett ut på nästkommande möte.  

 

Utbildningsansvarig berättar vidare att vi, till skillnad mot flera andra föreningar, inte säljer 

medlemskap och att detta är någonting som kåren gör istället för JF. Utbildningsansvarig 

berättar att det är 15% i provision till föreningen för varje sålt medlemskap. Det är samtidigt 



är det mycket jobb för föreningen om vi ska ansvara för försäljningen. Detta är någonting som 

vi får diskutera vidare i styrelsen.  

 

§ 15 Vice ordförande 

Vice ordförande meddelar att de 10 första som anmäler sig till Rättegångstävlingen ska få en 

hamburgertallrik. Vice ordförande återkommer om den exakta summan, men styrelsen tar 

beslut på 600 kr för maten.  

 

Vice ordförande berättar vidare att eventen inför Rättegångstävlingen har offentliggjorts på 

föreningens facebooksida.  

 

§ 16 Övriga frågor 

Klubbmästare öppnar en diskussion angående föreningens politiska obundenhet. Juridiska 

föreningen är politiskt obunden, men står under kåren. Ingenting konkret bestäms, men en 

vidare diskussion kan föras om det anses behövas.  

 

§ 17 Mötets avslutande  

Vice ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

Vid protokollet, 

 

Filippa Alsén, 

Informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Andreas Ferelius Justerat, Hilda Skogqvist 

Chefredaktör de facto Ordförande Juridisk rådgivning 

 

 

 

 

 


