Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 21 oktober 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,
chefredaktör de Facto Theresa Karlström, Ordförande JR Emma Sundelin, JF:s representant
för Kårhuset Niclas Pålsson, KC Tove Lettevall, Huvudansvarig Juristens Dag Sara
Andersson, anordnare av SJM Sandra Svegeboe och Robin Hoverberg.
§ 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 20141014 bordläggs till nästa vecka eftersom det ej är justerat vid dagens
datum.
§ 6 Info
Informationsansvarig meddelar att hon fått ett mail av Monica Burman från Juridiskt Forum.
Hon meddelar att de ska hålla en nordisk konferens den 5-6 maj om genus och rätt. De vill
erbjuda ett antal platser till juriststudenter och Burman vill därför komma i kontakt med

någon inom JF som är lämplig för detta och att denne ska kontakta henne. Styrelsen utser vice
ordförande till detta. Informationsansvarig vidarebefordrar mailet till vice ordförande.
Informationsansvarig meddelar att det är dags att beställa examensgåva till ceremonin. Förra
året bestod dessa av pins med etui och informationsansvarig anser att det är en bra gåva även i
år. Det finns 17 700 kronor i budgeten för detta och informationsansvarig har fått ett
kostnadsförslag på 50 stycken pins samt 50 stycken etui till ett totalt värde av 11 031,25
kronor inklusive moms.
Styrelsen tar beslut på att informationsansvarig får beställa detta till en total kostnad av 11
031,25 kronor.
Informationsansvarig har fått en inbjudan från Umeås Rättsakademi till ett seminarium om
organiserad brottslighet. Detta krockar dock med JD den 22 januari så detta säger vi nej till.
§ 7 Ekonomiansvarig
§ 8 JD
Huvudansvariga meddelar att allt flyter på. En EPP är planerad den 12/12. Det är även en EPP
preliminärbokad den 9/12 med Mannheimer Swartling. E-puben vill veta om vi ska ha det
datumet eller inte, huvudansvariga för JD ska kolla upp detta.
Ordförande meddelar att han går på JD:s möten varje vecka så om styrelsen vill ta upp något
så kan vi meddela detta till honom.
Det är tänkt att det ska vara en föreläsning den 1 december, dock är det ej spikat med vem än.
§ 9 Marknad
EPP på fredag med Kaiding. Första pris är en middag för fyra personer med representanter
från Kaiding. Styrelsen tog beslut på att köpa ett presentkort på ICA till 2:a pris om 300
kronor. Till tredje pris ger vi glas från E-puben. Styrelsen tog beslut om att bjuda de 20 första
på hamburgare till en total kostnad av 900 kronor.
§ 10 Studiesociala
Sport
Rex, T3, meddelar att arbetet med fotbollsturneringen löper på bra. Domare är bokat och nästa
steg är att söka verksamhetsstipendium.
Rex meddelar även att korten till landstingshallen har gått ut. Rex tar kontakt med avgående
sportmästare Martin Wiklund för att reda ut detta eftersom det fortfarande är Martin som står
på kontraktet.
Rex efterfrågar även ett första hjälpen-kit att ha i landstingshallen. Detta finns i JF och Rex
kan ta ett av dessa.

Klubbmästaren meddelar att hon har preliminärbokat Hemavan vecka 10. För torsdag-söndag
inklusive boende, 2 dagars liftkort så blir priset för 40 personer 1620 kronor per person.
Klubbmästaren frågar om hon ska boka bussen redan nu och det tycker styrelsen är en bra idé
eftersom då kan vi sätta ett pris och gå ut med eventet samt pris.
Klubb
Styrelsen tog beslut på att bjuda alla spelande plus de 10 första, totalt 34 personer, på
hamburgare under Fifa-kvällen till ett totalt värde av 2 006 kronor.
Arbetet med fotbollssittningen fortlöper. De har plats för 400 sittande och platserna ska
fördelas på de olika programmen. Biljetten kommer kosta 110 kronor inklusive en buffé med
varm- och efterrätt. Alkohol kommer ej ingå då hanteringen av så många dryckesbiljetter blir
för stor – därför kommer de subventionera priser på vin och öl istället.
Niclas Pålsson, JF:s representant i Kårhuset, är här och berättar om verksamheten. Som det
ser ut nu är Kårhuset en ganska spretig verksamhet. Nattklubben går bra men i övrigt försöker
de testa sig fram med olika alternativ och Niclas efterfrågar JF:s synpunkt på detta.
Visserligen är det Umeå Studentkår som kommer komma med ett ägardirektiv om vad de ska
ägna sig åt för verksamhet men synpunkter är fortfarande viktiga. Några förslag från JFstyrelsen är: Utnyttja rotundan, försök få hit någon stor artist som drar mer folk, ett liknande
evenemang som Pop Up-kvällen med kvinnliga artister m.m. Ordförande föreslår även att
efter medlemsmötet så är vi på Kårhuset och minglar med den nya styrelsen.
Tove, JF:s KC är här och utvärderar lördagen då vi hade after beach på E-puben. Det var
väldigt mycket att göra och Tove menar att om JF ska ha nattklubbar så måste det finnas
några i styrelsen som kan stå som back up och hoppa in om det måste vara fler arbetare. Nästa
gång vi anordnar något med nattklubb så ska vi kolla i styrelsen först om det finns några som
kan vara back up för detta.
§ 11 De Facto
Efterfrågar av Stockholmsgruppen hur många extra nummer hon ska trycka med tanke på att
vi ska skicka ut bland annat en tidning som tack till de företag som hälsades på under
Stockholmsresan. Marknadsansvarig och ekonomiansvarig kollar upp detta.
§ 12 JR
Ordförande för JR har varit i kontakt med Kaiding inför ett besök där. Tanken är att låta JRmedlemmar få företräde men erbjuda JF-medlemmar plats vid eventuella platser över.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig meddelar att hon har programråd imorgon. Bland annat ska utbudet av
valbara kurser diskuteras, då kommer det kanske klarna i om det kommer fler kurser eller ej.
Utbildningsansvarig meddelar att hon fått ett mail angående SAMO och att det kommer vara
ett informationsmöte om detta samt en utbildning i november. Styrelsen anser att det är
konstigt med endast en utbildning i november och ingen på våren eftersom då har man suttit
som SAMO-ombud i ett halvår utan att ha fått en utbildning.

Utbildningsansvarig har fått ett önskemål om att T3:orna vill ha en genomgång på juridisk
metod. Utbildningsansvarig tar upp detta med Mattias Derlén, studierektor och Viola
Boström, terminsansvarig T3 på institutionen.
Ordförande har fått en förfrågan från en medlem om varför vi endast har ett inlogg till
Juridisk tidskrift. Utbildningsansvarig kollar detta med UB:
§ 14 Vice ordförande
Styrelsen tog beslut på att öka budgeten från 800 kronor till 1000 kronor gällande fikat till
gästföreläsningen. Bra gästföreläsning förra veckan.
Sandra Svegeboe och Robin Hoverberg är intresserade att vara arrangörer för SJM – Svenska
mästerskapen i juridik. Nästa år då tävlingen är så är Umeå huvudarrangör vilket medför lite
mer jobb för Umeå. Vice ordförande vidarebefordrar testamentet från förra året till Sandra
och Robin. Styrelsen beslutar om att ge Sandra och Robin ansvar för att anordna SJM.
§ 15 Ordförande
Ordförande lyfter frågan om det är någon fler som vill åka på Göteborgsbalen. Berättar även
att JURO-posten ska utlysas på hemsidan. Utbildningsansvarig skriver ihop något som sedan
informationsansvarig lägger upp på hemsidan. Nästa vecka måste vi ta beslut om någon fler
ska åka eftersom det är sista anmälningsdag. Ordförande meddelar att sista anmälningsdag till
Stockholmsbalen är 13 november.
Ordförande tar upp vår engagemangspolicy men styrelsen beslutar om att ha ett enskilt möte
om detta där den diskuteras samt vilka som ska få engagemangsgåvor.
Ordförande meddelar att alla poster i styrelsen är sökta och att det var 18 personer totalt som
sökte styrelseposter.
§ 16 Övriga frågor
Ekonomiansvarig lyfter frågan om tårtbjudningen den 20 november. Hon ska kolla upp vad
10 tårtor kostar och återkomma med prisförslag.
Ordförande meddelar att de två medlemmarna som ska föreslå nya stadgar för JF gör detta på
medlemsmötet och där kommer de även dela upp stadgarna för föreningen samt sektionen.
JF fick en medlemsfråga och denne undrar att även om man är ensam om att kandidera om sin
post i JF – blir det ändå en utfrågning då? Ja det blir det, en medlem kan fortfarande välja att
lägga ner sin röst. Ordförande kommer förklara hur allt går till på medlemsmötet.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Elin Björkén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Emma Sundelin
Ordförande JR

___________________________
Justerat, Angelica Ahlström
Utbildningsansvarig

