Juridiska föreningens styrelsemöte torsdagen den 9 maj 2013
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande vice ordförande Pontus Sjölund
§ 2 Närvaro
Ordförande Ulrika Byström, vice ordförande Pontus Sjölund, informationsansvarig Fredrik
Forseryd, ekonomiansvarig Jonas Brandt, klubbmästare Fredrik Ferrand Drake del Castillo,
sportmästarinna Perla Fares, chefredaktör de Facto Carl Matz och ordförande JR Viktoria
Blind samt JD huvudansvariga Jeanne Sinclair och Louice Gustavsson.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes vice ordförande och klubbmästaren.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll – protokollen från 120423 och 120429 redogjordes av
informationsansvarig och godkändes.
§ 6 Informationsansvarig
Informationsansvarig meddelar att det kommer en Student för en dag på måndag som ska
följa med både T2 och T4 på seminarium.
§ 7 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig har haft en genomgång med HHUS konsultgrupp gällande bokföringen.
Bokföringsprogrammen har inte skötts på ett önskvärt sätt tidigare år. Årsboksluten har inte
genomförts de senaste två åren, det är visserligen inte nödvändigt men ändå önskvärt för
tydligheten och för att allt ska vara korrekt. Det finns bland annat ett lager kvar på ett par
tusen från tidigare år som ingen egentligen vet vad det är. Detta ska egentligen nollställas
varje år. Det ligger kvar en fordring som ingen vet vem den riktar sig mot, troligtvis är det en

gammal fordring som är betald men inte kvittat mot fordringen. En 3 år gammal skuld till en
julsittning, förmodligen betalt men inte ändrad i bokföringsprogrammet. Det finns vidare
inventarier som inte avskrivits på många år. Här behövs en rensning. Ekonomiansvarig
påpekar att om vi rensar kommer inte våran resultatredovisning stämma överens med
verkligheten men det vore nödvändigt för att allt ska vara korrekt. Beslut tas på att
ekonomiansvarig får göra en rensning för att det ska bli korrekt.
När kassan om ca 80 000 kr lämnades in i samband med firmateckningsbyte, fanns det mer i
kassan än vad som var bokfört att vi ska ha i kassan. När det skrivs över i
bokföringsprogrammet blir det då fel. I bokföringsprogrammet ligger kassan back men i
verkligheten finns pengar. Kvittas mot
§ 8 (Nollningsgeneraler)
§ 9 Marknad
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästarinnan informerar att allt är inköpt till Jurister vs. Odontologer. Bara rep återstår
Klubb
Klubbmästaren informerar om försäljningsläget inför sittningen Jurister vs. Odontologer. JF
har sålt 31 biljetter och Odontologiska föreningen 16 st. Biljetter kommer därför säljas till och
med måndag.
Klubbmästaren och sportmästarinnan meddelar att det kommer behövas hjälp under dagen
med att bära saker, fika osv.
Vidare informerar klubbmästaren att tentafest är bokad på E-puben den 7 juni.
§ 11 De Facto
Chefredaktören har varit i kontakt med Ekbladet angående deras önskan om utgivning av
tidning vid juristernas EPP den 24 maj utan framgång.
De facto kommer att tryckas den 15 maj. Gällande priset på utökad utgåva måste priset
revideras 11 100 kr istället för 10 050 kr – beslut tas på att godta det.
§ 12 JR
Ordförande för JR meddelar att hemsideleverantören påstår att vi valt bort design till förmån
för funktion. Det framgår dock tydligt av avtalet att så ej är bestämt. Det jobbas nu febrilt med
att få den färdigställd och förhoppningsvis ska det bli färdigt till veckan.
Hemsideleverantören har varnat för risk för spam och att certifikat därför kan behövas. Ett
certifikat skulle kosta JF 20 000 kr per år. Omotiverad kostnad enligt styrelsen och det har
inte tidigare varit problem med spam.

JR är i behov av en mailadress till vice ordförande för JR. Informationsansvarig löser detta
efter önskemål från JR:s ordförande.
Ordförande för JR tar upp frågan om en avslutningsmiddag i vår för JR:s medlemmar. Detta
är enligt ekonomiansvarig inte optimalt då det skulle förbruka nästan hela budgeten.
Angående studiecirklar går det att äska pengar från Folkuniversitetet eller Medborgarskolan,
både för möten och eventuella gästföreläsningar. Detta ska ses över vidare då det alltid är
önskvärt att få in mer bidrag och medel.
§ 13 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig Jenny Viklund hälsar genom ordförande att möte hålls kommande vecka
med programrådet, studierektor och utbildningsgruppen.
Ordförande lyfter frågan om vice ordförande kan gå på programrådsmötet då
utbildningsansvarig har förhinder. Vice ordförande meddelar dock att även han har förhinder
den aktuella tiden.
Jeanne Sinclair har lyft frågan om det är möjligt att trycka upp rättegångsbalken med
kommentarer på print och media för att sedan sälja för ca 60 kr. Detta ska ha gjorts förut
genom privata initiativ. Utbildningsansvarig ska enligt uppgift utreda möjligheterna till detta.
Gällande JURO-mötet i Örebro föregående helg enades man om att JURO ska ha mer
informationsutbyte och mindre driva frågor då de sällan är överens om hur dessa frågor ska
drivas. Mer information kommer nästa vecka då utbildningsansvarig är på plats.
§ 14 Vice ordförande
§ 15 Ordförande
Ordförande meddelar att möte ska hållas nästa vecka med Samsek angående hur framtida
utbildningsbevakning ska organiseras när JF blir en egen sektion.
§ 16 Övriga frågor
Huvudansvariga för JD presenterar sin föreslagna budget för Juristens dag 2014. Styrelsen är
av uppfattningen att budgeten är välbalanserad. Det som är oklart det är huruvida institutionen
har möjlighet att utge bidrag i samma utsträckning som ifjol. Bidragen är emellertid inget som
budgeten står och faller med då den även utan bidrag resulterar i vinst. Viktigt att tänka på
enligt ekonomiansvarig är att hålla summorna kvar under varje huvudpost, det är exempelvis
inte lämpligt att senare flytta pengar från banketten till mässan. Styrelsen beslutar att
godkänna budgeten.

§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Fredrik Forseryd,

Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Pontus Sjölund
Vice ordförande

___________________________
Justerat, Fredrik Ferrand Drake
Klubbmästare

