Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 29 april 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, klubbmästare Perla Fares, sportmästare Martin Wiklund, chefredaktör de
Facto Theresa Karlström, Ordförande JR Emma Sundelin, representant för generalerna Tobias
Flodeer, redaktionschef Henrik Jonsson.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes klubbmästare och sportmästare.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2014-04-15 godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig ber övriga styrelseledamöter att skriva under de justerande protokollen
som finns i informationspärmen.
Informationsansvarig lyfter frågan från föregående möte om inköp av ny skrivare. Styrelsen
tar beslut på att informationsansvarig får köpa in en ny skrivare för max 1 500 kr.

Informationsansvarig kommer ej att kunna delta på ett antal styrelsemöten i maj. Styrelsen
beslutar att ekonomiansvarig ska föra protokoll på de möten informationsansvarig ej kan
närvara.
§ 7 Ekonomiansvarig
§ 8 Generaler
Från och med höstterminen 2014 kommer mottagningen ligga under JF - detta framgår av
kårens tjänsteköp gentemot universitetsstyrelsen och blir aktuellt eftersom JF numera är en
sektion. Med detta så lyfts ett antal frågor och styrelsen beslutar att ett möte med hela
styrelsen samt alla generaler skall ske där vi kan diskutera frågorna som lyfts mer ingående.
Tobias Flodeer lyfter frågan om de nya studenterna kommer behöva kårlegitimation för att få
delta på mottagningen. Eftersom mottagningen numera är ett event under JF så kommer detta
krävas. Styrelsen samt generalerna kan underlätta detta genom att till exempel påminna dem
om att skaffa kårmedlemskap i tid.
Tobias lyfter frågan om Elsa får ha kvar sin dag under nollningen. Det ställer sig styrelsen
positivt till och Elsa kommer att ha kvar sin dag.
Tobias tar upp frågan om mottagningströjorna för de nya studenterna. Styrelsen tar beslut på
att en JF-logga ej ska tryckas. Styrelsen ser inget hinder i att samarbeta med Lokal som
föregående år
Tobias lyfter även frågan om sittningarna kommer förändras. Det som blir ändrat är att
ekonomin numera kommer gå genom JF.
Vi diskuterar även alkoholpolicyn. Den riktar sig mot enskild styrelseledamot och ej mot
utskotten. Dock ska generalerna använda sund förnuft och ej stå och dricka iförda
generaljackorna.
Ett extra årsmöte skall äga rum där budgeten för mottagningen röstas igenom. Generalerna
skall göra en budget till dess som kommer läggas ut i handlingarna senast 5 dagar före
årsmötet.
§ 9 Marknad
Ett event kommer äga rum den 14 maj med Mannheimer Swartling och Centrum För Rättvisa.
Tänkt tid är cirka 12:00-18:00. Mer information kring detta kommer.
§ 10 Studiesociala
Sport
Informationsansvarig lyfter frågan om valsträningen inför balen. Den kommer ske den 5 och
12 maj i landstingshallen. Bara de som är medlem i JF får gå.

Klubb
Klubbmästaren berättar att E-puben är dubbelbokad den 5 juni, datum för tentafesten, och det
innebär att vi ej kommer kunna vara där. Klubbmästaren ska kolla om Lokal är ledigt, iså fall
innebär det en kostnad om 3 000 kr. Om Lokal är ledigt så är styrelsen av den uppfattning att
klubbmästaren får mandat att boka Lokal med en kostnad om 3 000 kr.
Om Lokal ej är tillgängligt skall klubbmästaren kolla med Kårhuset.
Jurister vs odontologer äger rum imorgon 30 april. Ica Ålidhem kommer sponsra med
korvbröd, övrigt får vi köpa till inköpspris.
§ 11 De Facto
Korrekturläsning sker nu och ska vara klar innan helgen.
§ 12 JR
Mötet med JR vecka 18, 7 maj, skall vara öppet för alla som vill komma och lyssna och se
vad JR gör. Ordförande för JR ska köpa in godis och eventuellt baka till dess.
§ 13 Utbildningsansvarig
De nya tentamensrutinerna testas idag, tisdag den 29 april. De ska återkomma med hur det
gick.
Utbildningsansvarig har fått frågor av elever på termin 4 huruvida perspektiv kommer
examineras på tentamen eller om det blev examinerat i och med promemorian.
Terminsansvarig på termin 4 meddelar att det kommer vara med i den skriftliga tentamen.
§ 14 Vice ordförande
§ 15 Ordförande
Ordförande har fått förhinder och kan ej gå på balen i Örebro. Styrelsen beslutar att ej skicka
någon annan utan att utbildningsansvarig åker själv.
Ordförande tar upp frågan om den nya rollupen. Ska kontrollera exakt pris.
Ordförande påminner om att styrelseledamöterna ska skriva testamenten för våren.
Ordförande lyfter frågan om att utse en delegation för val av utbildningsbevakare för JF:s och
Samseks räkning. Ordförande föreslår att ordförande samt utbildningsansvarig skall sitta i den
delegationen. Styrelsen tar beslut i enlighet med ordförandens förslag.
Åke som arbetar i UB ska sluta. Ordförande föreslår att vi ska tacka av honom på årsmötet.
Styrelsen tar beslut att ordförande får köpa en avtackningspresent för max 300 kr.
Ordförande har fått ett mail från Studentlitteratur som säljer den svarta lagboken. De undrar
om vi vill, som förra året, stå och promota den första dagen på mottagningen eller om vi detta
år vill köpa in lagböcker som vi sedan säljer från JF-rummet. Styrelsen skall fundera på detta.

Ordförande lyfter frågan om JF ska skicka representanter till balen i Uppsala till hösten.
Styrelsen tar beslut på att skicka två personer till en kostnad av balbiljett om ett totalt värde av
2 400 kr (1 200 kr styck).
Ordförande lyfter frågan om att skicka med en folder om vad JF är och vad vi gör i samband
med utskicket till de nya studenterna. Styrelsen ställer sig positivt till detta och ordförande tar
på sig att skriva denna.
Ordförande berättar att Kårhuset har bolagsstämma 29 augusti. Styrelsen måste därför besluta
om vi ska ha en representant däri innan sommaren. Styrelsen skall utlysa en post och
ordförande kollar med vår ordinarie valberedning om de kan medverka.
§ 16 Övriga frågor
Det togs beslut om att betala Jenny Wiklunds, ordförande för JURO, resa och balbiljett till
balen i Örebro. Kostnaden blev 1 800 kr för resa och 700 kr för bal.
I och med att alla juridiska föreningar i landet (6 stycken) är med och delar på kostnaderna så
kommer vi stå för 1/6 av kostnaden och få igen 5/6 av de andra föreningarna.
Ekonomiansvarig ber alla styrelsemedlemmar att bjuda in medlemmar till eventet ”Följ för
glass” på Facebook.
Sportmästare berättar att han och vice ordförande arbetar vidare med kursen Rättsmedicin för
jurister. De har en text som ska bli publicerad i Vertex, Dagens juridik samt Advokaten.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Elin Björkén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Perla Fares
Klubbmästare

___________________________
Justerat, Martin Wiklund
Sportmästare

