Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 16 september 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, Ordförande JR Emma Sundelin, generaler Tobias Flodeer och
Henrik Jonsson, Huvudansvarig JD Sara Andersson, medlemmar Martin Skagerstrand, Rex
Granat Arousell och Carl Omberg.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes ordförande för JR och utbildningsansvarig.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2014-09-09 godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig meddelar att hon ska ha en elev på Student för en dag på torsdag den
18/9. Informationsansvarig kommer möta upp henne för att sedan lämna över henne till
Martin Wiklund i T3 där hon ska följa med på ett miljörätts-seminarium.

Informationsansvarig tar upp frågan angående städning av JF-rummet. Mycket saker har
samlats här efter nollningen och det skulle behöva städas ordentligt. Generalerna ska plocka
undan deras saker.
Informationsansvarig tar även upp frågan gällande avgående sportmästares lunchvakter och
vem som tar dessa. Styrelsen beslutar att ekonomiansvarig och marknadsansvarig delar på
dessa.
Informationsansvarig meddelar att hon ska ha möte med Maja på Universum gällande
examensceremonin idag tisdag 16 september.
§ 7 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att hon vill ha in kvitton för utlagda utgifter snarast.
Ekonomiansvarig meddelar också att hon vill att styrelsen ska börja använda sin budget då vi
ligger ganska mycket plus just nu.
Styrelsen tar beslut på att betala ordförandes och utbildningsansvarigs boende i Uppsala till ett
värde av 550 kronor.
Styrelsen tar även beslut på att betala ordförandes och utbildningsansvarigs resa till Uppsala
till ett värde av 1 062 kronor.
§ 8 JD
Huvudansvariga för JD höll i ett informationsmöte igår måndag där de skulle informera om de
olika posterna. Det var ej så bra uppslutning så styrelsen ska uppmana studenter att söka de
olika posterna.
§ 8.1 General
Insparken är numera slut och sista helgen gick bra, både Fabriken och sittningen. JF blev
belagd med en straffavgift om 600 kronor plus kostnaden för ett toalettlock som gått sönder.
Straffavgiften gällde att vi skulle varit ute från lokalen 9.00 lördag morgon men var ute först
12:00 vilket ledde till att Fabrikens personal fick arbeta extra.
Ordförande ber om ursäkt till styrelsen när han gick emot ett taget beslut och ej hade väst på
sig på Fabriken.
Lönen ska utbetalas till de som var DJ på Fabriken. De lämnar in ett kvitto så för
ekonomiansvarig över pengar till dem.
§ 9 Marknad
Marknadsansvarig tar upp en fråga kring Juseks CV-granskning. Det kommer finnas 10
platser och marknadsansvarig undrar om vi ska ge förtur till äldre terminer. Styrelsen är
positiv till detta och bestämmer att äldre terminer ska få förtur till dessa samt att det ska vara
först till kvarn.
Marknadsansvarig meddelar även att arbetet inför Stockholmsresan är i det stora hela klart.

§ 10 Studiesociala
Sport
Sittande sportmästare meddelar att han avgår från styrelsen på grund av personliga skäl –
styrelsen godkänner detta med en viss övergångsperiod då sportmästaren får tid att lämna över
sina olika uppdrag. Eftersom JF ska arbeta efter att eventen fortfarande ska arrangeras så har
vi Martin Skagerstrand, Rex Granat Arousell samt Carl Omberg till hjälp. Rex kommer att ta
över ansvaret för fotbollsturneringen och arrangera den, han kommer följa med
klubbmästaren på mötena inför denna. Martin Skagerstrand och Carl Omberg kommer ha
ansvar för att öppna landstingshallen och hålla i fotbollen. Eftersom JF mest troligt kommer
ha två lag med i fotbollsturneringen kommer Martin hålla i ansvaret för laget med de äldre
terminerna och Carl Omberg kommer hålla i ansvaret för laget med de yngre terminerna.
Ett event som också JF ska sträva efter att anordna är volleyboll-turneringen. Styrelsen ska
höra om det är någon student som är villig att ta på sig ansvaret för denna.
Styrelsen kommer att ha ett ytterligare möte för att i närmare detalj planera hur vi ska hantera
sportmästarens avgång och verkningarna av detta.
Klubb
Klubbmästaren har haft möte med finsittningsgruppen. De meddelar att med allt inräknat så
blir priset per biljett 579 kronor. Budgetposten från JF till finsittningen ligger på 15 000
kronor så med dessa inräknade och med tanken att vi säljer 150 biljetter kommer biljettpriset
ner till en summa av 479 kronor. Klubbmästaren tar upp frågan om hon kan använda delar av
sin budget för att sänka biljettpriset ytterligare och styrelsen tar beslut på att sänka budgeten
med 29 kronor per biljett så slutpriset på en finsittningsbiljett blir preliminärt 450 kronor.
Detta kan komma att ändras då Rex ska tillfrågas hur många personer de kan ta på
finsittningen och eventuellt utöka platserna till 180 stycken. I nuläget beslutas dock att
budgetposten utökas från 15 000 kronor till 19 350 kronor.
Eftersom ordförande ska hålla tal på finsittningen räknas detta som representation och JF
betalar således dennes biljett. Styrelsen tar beslut på att betala ordförandes biljett till ett värde
av 450 kronor.
Styrelsen beslutar även att klubbmästaren kan ta från sin budget för att trycka upp sånghäften.
Klubbmästaren kommer att anordna Fifa-turneringen den 15 oktober tillsammans med Martin
Skagerstrand. Man kommer att tävla i lag om två och två och styrelsen tar beslut på att köpa
presentkort på Allstar samt pokal åt vinnarna till ett totalt värde av 1 000 kronor.
Klubbmästaren har pratat med Tove, vår KC, om inköp av nya tröjor till barlaget. Tove
kommer återkomma med prisförslag.
§ 11 De Facto

§ 12 JR
Ordförande för JR meddelar att det kommer vara ett infomöte imorgon onsdag, 17 september,
kring JR:s verksamhet. Bjuds på fika under mötet.
Ordförande för JR meddelar att hon fått förfrågan från Elsa om att ta med en utbytesstudent
som går STEP-programmet till JR. Ordförande för JR är lite tveksam hur det fungerar med
sekretessen men ska kolla upp det och återkomma.
Ordförande för JR meddelar att hon kommer åka på utlandsstudier nästa termin med start i
början av januari.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig meddelar att det har varit ett utbildningsutskottsmöte som hon ej kunde
delta på. Inga nya saker avhandlades utan endast ärenden som redan tagits upp.
Utbildningsansvarig kommer ej heller kunna gå på nästa utbildningsutskottsmöte utan då går
vice ordförande istället.
Utbildningsansvarig har fått ett mail av vår studierektor, Mattias Derlén, som undrar om JF
har något förslag på nya kurser på juristprogrammet. Utbildningsansvarig nämnde
rättsmedicin och kommer ta upp denna fråga på mötet med Derlén kommande fredag.
Utbildningsansvarig har även fått ett mail av Görel Granström på institutionen som undrar om
utbildningsansvarig vill vara med i rekryteringen av nya lärare som studentrepresentatör, detta
kommer utbildningsansvarig att vara med på.
§ 14 Vice ordförande
§ 15 Ordförande
Ordförande ska ha möte med vår inspektor, Maria Eklund. Ordförande kommer ta upp frågan
kring JF:s lokal samt höra med inspektorn hur mycket jobb det skulle vara kring att göra om
JD till ett aktiebolag eller en ideell förening. Ekonomiansvarig presenterar idéen om att JF
sätter in pengar på en fond och delar ut stipendium till en elev som skriver en bra uppsats och
ber ordförande ta upp denna idé med inspektorn under mötet.
Ny bolagsstämma för Kårhuset kommer ske den 26 september. Ordförande och vår
representant för Kårhuset, Niclas Pålsson, kommer delta.
§ 16 Övriga frågor
Ordförande tar upp frågan kring om general ska bli en styrelsepost, då har denna i så fall
ansvar över insparken och tillsätter sedan ett utskott på x antal personer. Detta ställer sig
styrelsen negativt till då vi ej anser att det finns behov av detta och det finns ej behov av en
styrelsepost som benämns ”General” under större delen av året.
Klubbmästaren tar upp några frågor kring finsittningen. Styrelsen beslutar att när biljetter säljs
ska studenter som köper biljetter ha med leg samt kårleg. Studenter får köpa en extra biljett
och ska då ha med sig kompisens leg samt kårleg samt en giltig ursäkt om varför denne inte är

där. Man skall också ha meddelat finsittningsgruppen innan. Sånghäftena till sittningen ska
innehålla JF:s logga samt vara benämnd ”Juridiska föreningens finsittning”.
De som har förtur allra först till biljetterna är finsittningsgruppen, generalerna samt
ordförande för JF. Sedan säljs biljetter till nollor samt faddrar. Efter det har styrelsen i JF
förtur och sedan får övriga terminer köpa biljetter.
Ordförande tar upp frågan vi diskuterade kring i våras gällande att åka ut till skolor i Umeå
och presentera juristprogrammet. Utbildningsansvarig tar upp detta på mötet med
studierektorn på fredag.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Elin Björkén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Angelica Ahlström
Utbildningsansvarig

___________________________
Justerat, Emma Sundelin
Ordförande JR

