Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 26 mars 2013
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Ulrika Byström
§ 2 Närvaro
Ordförande Ulrika Byström, vice ordförande Pontus Sjölund, informationsansvarig Fredrik
Forseryd, utbildningsansvarig Jenny Viklund, marknadsansvarig Emma Pakki, klubbmästare
Fredrik Ferrand Drake del Castillo, chefredaktör de Facto Carl Matz och ordförande JR
Viktoria Blind.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes ordförande för JR samt utbildningsansvarig
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll bordläggs till nästa möte då det inte är justerat.
§ 6 Info
Informationsansvarig har fått offert på pappersmuggar med JF-logotype. 500 st. 1875 kr.
Beslut fattas på att informationsansvarig får lägga en beställning på dessa.
§ 7 Ekonomiansvarig
Ej närvaro
§ 8 (Nollningsgeneraler)
§ 9 Marknad
Marknadsansvarig har varit i kontakt med företaget som tillverkar ryggsäckarna. Det kommer

att bli en relativt stor ryggsäck, de ska förstärka och försöka göra ett fack för lagbok. De ska
skicka förslag på olika alternativ gällande läder-detaljer bak på ryggsäcken och
kostnadsförslag för de olika alternativen.
Marknadsansvarig informerar att hon har bildat ett marknadsutskot. Utskottet består i
dagsläget av Oscar Svanholm, T2 och Lisa Hakkasalo Södergren T4 och de hade ett första
möte under gårdagen. För närvarande kommer utskottet endast arbeta med Stockholmsresan.
§ 10 Studiesociala
Sport
Ej närvaro.
Klubb
Klubbmästare informerar att ingen anmält intresse för KC men intresse har visats för
informationsmötet. HHUS ska bidra med representant på informationsmötet. Calle Arkelid
från HHUS ska sitta i valberedningen.
Angående Jurister vs. Odontologer har klubbmästare tillsammans med OF tittat på
möjligheten till fotboll på campus konstgräsplan och brännboll vid campus.
Sittning blir troligen på Villan, OF ska kolla upp huruvida det är ledigt. E-puben är bokad för
annat evenemang.
§ 11 De Facto
Chefredaktör släppte årets första nummer under gårdagens våffeldag och har fått bra gensvar
både vad gäller innehåll och layout.
§ 12 JR
Ordförande för JR informerar att många nya medlemmar tillkommit, sju personer under de
senaste två veckorna.
Har ännu inte fått svar från Ahlgrens.
§ 13 Utbildningsansvarig
Ordförande för JURO har hört av sig till utbildningsansvarig angående var vårträffen ska
hållas. JURO förordar Örebro framför Lund då Örebro kan erbjuda två dagars möte. Styrelsen
förordar Lund.
Utbildningsgruppen hade möte under förra veckan. Allmänna frågor lyftes om bland annat
betygsystem i T4 och seminarier i T6.
Det har även hållits möte med utbildningsutskottet.
§ 14 Vice ordförande
Vice ordförande informerar att det var god uppslutning under våffeldagen.
Vice ordförande har kontaktat Börje på BOJ, som vill komma och hålla information om deras
verksamhet, vice ordförande har gett förslag på att detta ske i början på april.

Vice ordförande har fått kvitton från Christian Diesen gällande resekostnader vid
gästföreläsningen om 2370 kr. Styrelsen fattar beslut att betala detta då det finns en
budgetpost för detta ändamål.
§ 15 Ordförande
Prefektmöte hölls igår för att diskutera problemen med examensarbete. Prefekt ska se över
problemet med att det har blivit så pass olika bedömningar för samma examensarbeten.
Prefekt vill ha hjälp med utvärdering av examensarbetsupplägget av minst två studenter från
examensklassen, JF ska försöka finna två personer till detta.
Gällande valberedning för JD 2014 har David Larsson tackat ja. Tidigare huvudansvarige har
alla tre tackat nej. Leo Willman har tackat ja och Emily Töyre ska förfrågas.
Jusek-student har lämnat intresse för samarbete kring insparken. Styrelsen ställer sig positiv
till detta och ska se över möjligheterna.
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Fredrik Forseryd,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Viktoria Blind
Ordförande JR

___________________________
Justerat, Jenny Viklund
Utbildningsansvarig

