Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 12 mars 2013
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Ulrika Byström
§ 2 Närvaro
Ordförande Ulrika Byström, vice ordförande Pontus Sjölund, ekonomiansvarig Jonas Brandt,
informationsansvarig Fredrik Forseryd, utbildningsansvarig Jenny Viklund, marknadsansvarig
Emma Pakki, spormästarinna Perla Fares, klubbmästare Fredrik Ferrand Drake del Castillo,
chefredaktör de Facto Carl Matz och ordförande JR Viktoria Blind.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes marknadsansvarig och spormästarinna.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig uppmanar studiesociala att se över deras post på hemsidan för att det
ska bli så bra som möjligt och se ut som sportmästarinnan och klubbmästare önskar.
§ 7 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att han inte har något att ta upp.
§ 8 (Nollningsgeneraler)

§ 9 Marknad
Marknadsansvarig har mailat ut en förfrågan till styrelsen på hur många ryggsäckar som ska
beställas. Styrelsen fattar beslut på att beställa160 väskor. Beslutet är enhälligt
Marknadsansvarig inväntar svar från Ahlgrens advokatbyrå angående sponsring. Svar väntas
under veckan.
§ 10 Studiesociala
Sport
SnowWars
Sportmästarinnan meddelar att RedBull kommer sponsra med 1100 exkl. moms med musik
och bord. De kommer även ha på plats en tunna med RedBull samt utdela ett flak RedBull till
vinnarlaget. RedBull önskar hjälp med transport av tunnan, spormästarinnan ska höra med
kåren angående bil.
Sportmästarinnan har kollat på medaljer och beställt 10 st som ska gå till vinnarlaget samt
pokal till bästa flagga. Kostnaderna faller inom ramen för budget.
Det informeras vidare om att tävlingen kommer att hålla till öster om UB. Klubbmästaren ska
tillsammans med sportmästarinnan träffa Svensk markservice för att skotta upp en plan med
tillhörande läktare. Akademiska hus har gett sitt samtycke till lokaliseringen.
Klubb
Ska ha möte med Odontologiska föreningen onsdag 13/3 för att diskutera aktiviteter som ska
hållas i samband med Jurister vs. Odontologer i maj.
§ 11 De Facto
Chefredaktören meddelar att allt material till kommande upplaga är inlämnat, skall nu ordna
med layout och tryck. Chefredaktör tar upp frågan om distribution av tidningen och lämnar
förslag på att på något sätt ha ett tidningsställ vid anslagstavlan på plan 2 i
samhällsvetarhuset. Ordförande ska undersöka saken med servicecenter. Gällande distribution
av kommande tidning fattas beslut på att distribuera till T4 och T6 i samband med våffeldagen
25/3 och T2 i samband med påskfika v 15, då de har lov 25/3. Beslutet är enhälligt.
§ 12 JR
Ordförande för JR informerar att hon kommer att få se ett utkast till veckan gällande den nya
hemsidan.
Ordförande för JR har genom marknad fått kontaktuppgift till Ahlgrens advokatbyrå och
mailat en förfrågan om case/studiebesök för JR.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig har haft möte med programrådet som sett över utvärderingar. Det såg
överlag bra ut men utbildningsansvarig har tryckt på att man ändå ska använda de negativa
svar som kommit för att kunna vända det till något positivt.

Inga ytterligare svar har inkommit angående intresse för lagkompendium det rör sig alltså om
ca 30 intressenter i T2 respektive T4. Beslut fattas på att inte köpa in kompendium i år då
intresset är för svalt och inte motiverar risken och arbetsbördan.
§ 14 Vice ordförande
Vice ordförande informerar om att han tillsammans med ordförande har skrivit en
Verksamhetsplan som lämnats in till SamSek avseende VT, alltså tiden fram tills Juridiska
föreningen blir en egen sektion.
§ 15 Ordförande
Ordförande tar upp frågan om när vi ska gå ut och presentera nya styrelsen i T4 och T6.
Beslut fattas på att besöka T6 13/3 kl. 10 och T4 20/3 kl. 11.
Ordförande har fått en inbjudan till Sektionsråd 8/4 inbjudna. Ordförande kommer deltaga och
ska se över ifall även vice ordförande ska delta.
Centrum för rättvisa har meddelat ordförande att när de är här för ELSA-dagen så arrangerar
de hela ELSA-dagen, med både föreläsningar och case. Då detta är relativt nära deras besök
hos JF med case tas beslut på att vi skjuter upp deras besök till hösten.
ST-student har hört av sig till ordförande med förfrågan om att nyttja anslagstavlor för
marknadsföring av uppsatspraktik och möjlighet till stipendium, Styrelsen är av uppfattningen
att detta är okej.
Angående Juristens dag har ordförande samtalat med projektledaren för Uniaden. Det har
varit svårt att lösa problemet med datum. Beslut fattas på att vi ska lämna som förslag att
Juristens dag hålls samma vecka som i år och att Uniaden får den veckan som vi bokat, detta
under förutsättning att vi gör en skriftlig överenskommelse om att arrangera mässa under
önskad vecka vartannat år. Går inte denna överenskommelse i lås så är styrelsen av
uppfattningen att vi arrangerar Juristens dag på den torsdag som nu är bokad.
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet
Vid protokollet,
Fredrik Forseryd,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Emma Pakki
Marknadsansvarig

___________________________
Justerat, Perla Fares
Sportmästarinna

