Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 10 september 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
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes utbildningsansvarig och marknadsansvarig.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll bordläggs till nästa möte då de ej är justerade.
§ 6 Info
Informationsansvarig har blivit kontaktat av studenter som läser sista året på
Psykologprogrammet som gör en studie som riktar sig bland annat till studenter på
Juristprogrammet. De vill ha hjälp att sprida information om detta. Detta kommer ske via
nyhetsbrevet, något som styrelsen ställer sig positiv till.
§ 7 Ekonomiansvarig
§ 8 Juristens dag

Huvudansvarig Jeanne Sinclair låter meddela att det ska hållas informationsmöte om de olika
arbetsposterna inför Juristens dag tisdag 17 september kl. 12.00 i sal UB 333. Efter
informationsmötet har studenterna en vecka på sig att söka till de olika arbetsgrupperna.
§ 9 Marknad
Marknadsansvarig lyfter frågan om ny merchandise med JF-logotype. Ett alternativ kan även
vara att göra detta tillsammans med eventuell sponsor för att även få litet intäkter. Styrelsen
ska fundera på detta och vilken typ av merchandise som kan vara aktuell.
Marknadsansvarig har mailat Länsförsäkringar Västerbotten angående en företags-EPP i höst
men ännu inte fått svar.
§ 10 Studiesociala
Sport
Spormästarinnan låter meddela att det kommer spelas utomhusfotboll på campus
konstgräsplan torsdag 12 september,
Idag ska sportmästarinnan höra med IKSU med datum i oktober där beachvolleyhallen är
möjlig att hyra.
På fredag 13 september ska möte hållas inför fotbollsturnering tillsammans med
representanter UMPE, HHUS, Odontologiska föreningen, Medicinska föreningen och PLUM.
Ordförande lyfter frågan om inventarielista med förteckning av JF:s material som finns i
landstingshallen, sportmästarinnan ska ordna med detta.
Klubb
Klubbmästaren låter meddela att det bokats ytterligare två tillfällen i höst, 11 oktober och 29
november.
Klubbmästaren har informerat termin 5 angående eventuell Julsittning, vilken av tradidion
arrangeras av studenterna på termin 5. Vill ingen i termin 5 arrangera kommer JF stå för
arrangemanget.
§ 11 De Facto
Chefredaktör meddelar att Lawline vill annonsera i nästa nummer. Styrelsen är av
uppfattningen att det kan gynna juriststudenter och att målet är att ta ett pris om 5000 kr.
§ 12 JR
Ordförande för JR meddelar att det första JR-mötet hålls under morgondagen.
Ordförande för JR har fått mailsvar från Brottsoffermyndigheten (BrOM) angående de
seminarieliknande mötena. JR även varit i kontakt med Ahlgrens och Kaiding om. BrOM
ställer sig positiva till förslaget. JR jobbar nu vidare utifrån detta.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig föreslår att det ska hållas utlandsstudieinformation i december för termin
3 och andra lägre terminer. Utbildningsansvarig ska undersöka om institutionen vill vara
delaktiga i detta.

Utbildningsansvarig har varit på möte med vår nya utbildningsbevakare som JF delar med
SamSek. Då JF nu blivit en sektion innebär det att vi till viss del är med att finansierar
utbildningsbevakningen. Det har framförts önskemål till JF och SamSek att dela på kostnaden
för en arbetsdator till utbildningsbevakaren för max 4000 kr. Sett till vårt medlemstal bör vi
då stå för 22 % av kostnaden vilket motsvarar 880 kr. Beslut tas på att JF sponsrar
utbildningsbevakaren med 880 kr till en arbetsdator. Styrelsen är enig i beslutet.
Enligt beslut från Rektor 130820, dnr 500-1020-13 ska allt studentinflytande gå genom kåren.
Det kan innebära att JF i egenskap av representant för kåren måste godkänna eventuella
kursrådsrepresentanter i framtiden då det är en form av studentinflytande. Utbildningsansvarig
ska undersöka närmare vad detta innebär.
Juridiska föreningen i Göteborg släpper inför varje tenta ett tentakompendium med gamla
tentor och lathundar etc. Utbildningsansvarig ska se över möjligheterna för detta då det skulle
kunna innebära en hel del besparingar för medlemmarna att kunna köpa dessa till
självkostnadspris än att skriva ut allt material på egen hand.
§ 14 Vice ordförande
Vice ordförande inväntar fortfarande svar från Marianne Lundius rörande ankomsttid den 25
september.
Under förra veckan hölls ett tre timmar långt styrelsemöte med Kårhuset. förra veckan.
Brattlöf från Umeå studentkår var med på mötet. De har nu registrerat hos Bolagsverket att de
bytte styrelse i Maj. Bokeskog från US sköter bokföring för tillfället. Detta behövs då US har
lagt en tidning, Studentmagasinet, under Kårhuset.
Styrelsen har nu sett ett hyresavtal. Villkor sedan tidigare var att kårhusstiftelsen skulle gå i
borgen för det bildade aktiebolaget Kårhuset Pålebacken AB. Detta är inget som framgår i det
nu uppvisade förslaget till hyresavtal. De kan dock tänka sig att låna ut pengar för att täcka
detta. JF:s styrelse anser att detta rimmar illa med det våra medlemmar blivit lovade när de på
det extra årsmötet hade att ta ställning till förvärv av aktier. Hyran för närvarande är 58 000
kr/månad. En hyra som är omöjlig att betala då Kårhuset idag inte bedriver någon verksamhet.
Detta kan leda till att man tvingas förbruka hälften av aktiekapitalet, vilket om det vill sig illa
kan leda till personligt betalningsansvar för aktiebolagets styrelse.
Det har kommit förslag från en extern aktör som vill hyra Kårhusets lokaler för ett antal event
under hösten mot ett avtal som kan binda Kårhuset vid den aktören halvårsvis framöver och
att det är något som den externa aktören ensamt kan besluta. Detta torde inte heller vara
optimalt utifall verksamheten på Kårhuset kommer igång efter jul.
Vice ordförande har tillsammans med andra sektioner fått till stånd ett möte med
kårhusstiftelsen under onsdag denna vecka.
JF:s styrelse har givit vice ordförande mandat att ställa krav på kåren att kårhusstiftelsen skall
gå i borgen för bolaget och kräva återköp av aktierna om detta inte är möjligt.
§ 15 Ordförande

Ordförande kallar med anledning av nyheterna kring Kårhuset till ett extra styrelsemöte
torsdag 12 september kl. 16.00.
Finsittningsgruppen i termin tre har lämnat in ett äskande om sponsring till finsittningen 5
oktober. De önskar bidrag om ca 25 000 kr. I det PM som vi fått finns inte tydligt redovisat
vilka kostnader som avser vad, varför ordförande kommer att begära en seriösare budget tills
mötet på torsdag föra att de ska kunna gå ut med pris och börja sälja biljetter.
Valberedningens ordförande Julia Berglund har varit i kontakt med ordförande angående när
valberedningen ska hålla intervjuer för 2014 års styrelse. Valberedningens förslag är början av
november.
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Fredrik Forseryd,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Jenny Viklund
Utbildningsansvarig

___________________________
Justerat, Emma Pakki
Marknadsansvarig

