Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 25 mars 2014
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo.
§ 2 Närvaro
Ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo, vice ordförande Robin Enander,
informationsansvarig Elin Björkén, ekonomiansvarig Emma Åhs, utbildningsansvarig
Angelica Ahlström, marknadsansvarig Oscar Svanholm, klubbmästare Perla Fares,
sportmästare Martin Wiklund, chefredaktör de Facto Theresa Karlström, Ordförande JR
Emma Sundelin, juristernas nya KC Tove Lettevall, representant för generalerna Tobias
Flodeer, representant från valberedningen Jonas Brandt samt Sara Andersson, Amanda Tapani
valberedningens förslag till nya huvudansvariga för JD.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes marknadsansvarig och sportmästare.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Punkt § 5a läggs till dagordningen gällande Inval av huvudansvariga för JD.
Punkt § 5b läggs till dagordningen gällande presentation av ny KC.
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 20140318 godkändes.
§ 5 a Inval huvudansvarig JD

Valberedningen har nominerat Victoria Lindgren, Amanda Tapani och Sara Andersson till
huvudansvariga för JD 2015. Styrelsen tar beslut i enlighet med nomineringen och beslutar att
Victoria Lindgren, Amanda Tapani och Sara Andersson utses till huvudansvariga för JD
2015.
§ 5 b Presentation av juristernas nya KC
Tove Lettevall, juristernas nya KC på E-puben, presenterar sig. Som bestämt innan ska Tove
endast vara KC på juristernas event på E-puben såsom EPP:er etc.
§ 6 Info
§ 7 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig har möte med Görel Granström, prefekt på institutionen, imorgon gällande
fakturering kring JD.
§ 8 Generaler
Tobias Flodeer närvarar vid mötet och han kommer representera generalerna under JF:s
möten under våren. JF och de nya generalerna hade ett möte förra veckan där det kom överens
om att finsittningen skall ligga på JF och klubbmästare är ytterst ansvarig för denna. Hon
kommer därutöver ha en arbetsgrupp från T2 som hjälper henne med denna. Finsittningen
kommer heta JF:s finsittning.
Det diskuterades även andra aktiviteter som JF ska ha under nollningen, bland annat en EPP
samt rundvandringen första dagen.
§ 9 Marknad
Marknadsansvarig har pratat med Jusek, de skall delta på rundvandringen första dagen på
nollningen och de vill även ha en EPP med oss. Vi skall även få CV-granskning av dem
specifikt för jurister samt en eventuell annons i De facto.
Marknadsansvarig tar upp frågan om vi skall dela ut de väskor som finns kvar från föregående
år samt de nya väskorna vi fått in som blivit över från utdelningen förra veckan.
Marknadsansvarig tänkte sig att vi kan dela ut dessa bland annat till institutionen och det
ställer sig styrelsen positiv till.
MSA tycker att det blir för tidigt för dem att komma upp i april och hålla sitt event med tanke
på att de även kommer nu 28/3 till SJM. De föreslår en lunch första eller andra veckan i maj
istället med ämne ”Juristens resa - Från tentaplugg till affärsjuridisk rådgivning”.
Marknadsansvarig väntar på att Linklaters och Kaiding skall skicka tillbaka avtalen.
Beslut gällande väskan till hösten togs under veckan på mail. Styrelsen tog beslut på att betala
väskan till ett värde av 14 960 kr, detta ryms inom budgetposten som är 15 000 kr.
§ 10 Studiesociala
Sport
Ny sportmästare för HHUS är invald, vår sportmästare har varit i kontakt med honom för ett
eventuellt samarbete.

Klubb
Jurister vs odontologer är eventuellt tänkt att äga rum 30 april eller 3 maj. Styrelsen anser att
30 april är det mest lämpliga datumet. Klubbmästare kontrollerar med kåren om det ska vara
något valborgsfirande på universitetsområdet den 30 april.
Chefredaktör för De facto tar upp frågan om att Amnesty vill anordna en EPP i samarbete
med JF. Klubbmästare ställer sig positivt till detta och tänkt datum är den 9 maj.
På torsdag åker de som ska till Hemavan iväg. Tid för hemresa på söndagen är inte bestämt än
men klubbmästare skall kolla upp detta.
Pris till nästa veckas EPP diskuterades. Ekonomiansvarig lägger fram förslag på att ha
spexbiljetter som pris. Ett annat förslag är att ha JF-jackor som pris. För att se hur många
jackor som finns kvar efter styrelsen fått varsin jacka ska styrelsen ta varsin jacka imorgon på
lunchen.
§ 11 De Facto
Tidningen är skickad på tryck och chefredaktören ska skriva avtal med tryckeriet idag.
Chefredaktören ska börja planera det nya numret.
§ 12 JR
Ordförande för JR har börjat fundera på hur man kan ”strukturera” upp JR mer för att det ska
bli mer konkret vad JR är. Ordförande för JR spånar på idéer till detta och återkommer med
ett mer konkret förslag.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig hade möte med Mattias Derlén förra veckan. Han var positiv till vårt
förslag om att gå ut till högstadieskolor och presentera juristprogrammet.
Utbildningsansvarig och ordförande var på möte med Juridiskt forum och de kom överens om
att utbildningsansvarig skall ha möte med Juridiskt forum 3 gånger per termin,
Utbildningsansvarig hade även möte med skrivningsbevakningen, de är positiva till de nya
rutinerna. Det kommer eventuellt bli en provgenomgång i april för HHUS.
§ 14 Vice ordförande
Vice ordförande tar upp frågan om vem som ska betala Kerstin Koortis flygbiljetter när hon
ska komma upp och föreläsa. Varför frågan aktualiseras är för att Koorti skulle ha föreläst
under JD men ställde in på grund av förhinder från hennes sida och på så vis betalades
flygbiljetter från vår sida som aldrig användes. Vice ordförande kontrollerar detta vidare men
styrelsen anser att om det blir några problem så ska JF stå för flygresan. Ekonomiansvarig
kontrollerar hur budgeten ser ut och vice ordförande kontrollerar hur det ser ut med flyg och
flygpriser så tar styrelsen ett beslut på mail/sms senare under veckan.
Tiden för föreläsningen är ändrad till 13-15 istället för 15-17.

§ 15 Ordförande
Beslut att köpa in 10 kod-kort till JF-rummet till ett värde av 500 kr togs på mail under
veckan.
Ordförande tar upp frågan om datum för årsmöte. Styrelsen tar beslut att årsmötet ska äga rum
fredagen den 11 april klockan 13:00.
Ordförande har kontrollerat vilka enheter som stöder iZettle och de flesta enheter stöd. Som
tidigare sagt kostar det 895 kronor att köpa in och därefter betalar man per kortköp. Styrelsen
tar beslut att köpa in detta. Ordförande ansvarar att beställa detta.
§ 16 Övriga frågor
Ekonomiansvarig tar upp frågan kring kommande JD och huvudansvariga. Bland annat hur
kontakten ska ske med dem, vem från styrelsen som ska gå på JD:s möten m.m. Tanken är att
ha möte med de nya huvudansvariga för att reda ut detta.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Elin Björkén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Oscar Svanholm
Marknadsansvarig

___________________________
Justerat, Martin Wiklund
Sportmästare

