Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 5 november 2013
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Ulrika Byström
§ 2 Närvaro
Ordförande Ulrika Byström, vice ordförande Pontus Sjölund, informationsansvarig Fredrik
Forseryd, ekonomiansvarig Jonas Brandt, marknadsansvarig Emma Pakki, klubbmästare
Fredrik Ferrand Drake del Castillo, sportmästarinna Perla Fares, chefredaktör de Facto Carl
Matz och ordförande JR Viktoria Blind
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes chefredaktör för de Facto och marknadsansvarig
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 131001, 131015 och 131022 redogjordes för och godkändes.
§ 6 Info
§ 7 Ekonomiansvarig
Ordförande ber ekonomiansvarig om en budgetgenomgång vid nästkommande möte.
§ 8 JD
Ordförande meddelar huvudsponsorer klara, det är även på gång med litet event inför JD.
Vidare är marknadsgruppen är intresserade av tillgång till JF-rummet. Ordförande för JR
påpekar att Emil Öhlén som är vice i JR har ett passerkort som inte används. Detta ska nu ges
till marknadsgruppen.
Marknadsansvarig kommer ha utbildning med marknadsgruppen i InDesign.

§ 9 Marknad
Marknadsansvarig jobbar på med samarbetsavtalen som nu varit på översyn hos inspektor,
vissa små justeringar ska göras.
Vidare tar upp marknadsansvarig upp frågan om att skicka julkort till sponsorer och våra
systerföreningar. Hon ska nu fundera på olika förslag på hur de kan se ut.
§ 10 Studiesociala
Sport
Sportmästarinnan har nu skickat ut information genom Facebook inför fotbollsturneringen där
vi betonat vikten av att delta i sportaktiviteterna i landstingshallen för att få en plats i ett av
lagen. Det kommer att spelas fotboll måndag och tisdag fram till turneringen.
Fotbollsturneringen har beviljats verksamhetsstipendium om 5565 kr från Umeå studentkår
Klubb
Klubbmästaren har nu köpt in en megafon som finns i JF-rummet. Vidare ber klubbmästaren
styrelsen att se över sitt schema kvällen den 7 november då kvällschefen på E-puben behöver
ytterligare några juriststudenter till barlaget vid EPP med Kaiding.
§ 11 De Facto
Chefredaktören har tillsammans med ekonomiansvarig letat igenom gamla fakturor för att
kunna återkräva moms för De Facto, på de fakturor som återfunnits, med moms redovisad rör
det sig om 31 257 kr och 50 öre. Vi kommer nu presentera fakturaunderlaget och hänvisa till
bestämmelser om utställande av kreditfaktura för återbetalning av moms.
Chefredaktören har skickat förfrågan om vad det skulle kosta att posta kommande upplaga till
samtliga medlemmar men har ännu inte fått svar på detta.
JD:s gästföreläsare i slutet av november hinner inte intervjuas innan nästa utgåva av de Facto.
Chefredaktören har nu fixat en intervju med representant från Brottsoffermyndigheten.
§ 12 JR
Ordförande för JR låter nu meddela att hemsidan i stort sett är klar och ska upp i veckan. Ska
trycka affischer att sätta upp på kårens anslagstavlor samt skicka till Luleå. Hon har ännu ej
fått svar från NTK eller Medicinska kåren.

§ 13 Utbildningsansvarig
Ej närvarande men låter via ordförande hälsa att hon inväntar svar angående
tentakompendium från institutionen
§ 14 Vice ordförande
Har haft genomgång med Olof som sköter bokföringen vid Kårhuset. Bolaget har gått något
back på den ordinarie verksamheten som enligt VD beror på ansökningskostnader och

liknande, samtidigt som det är låga intäkter. Sittningar finns planerade under månaden vilket
kan bädda för ett överskott under november månad.
Det finns även ett underskott om 20 000 som avser studentmagasinet vilket ska faktureras
kåren, som ska stå för eventuella underskott som har med detta att göra.
§ 15 Ordförande
Ordförande har varit på prefektmöte. Där gick de igenom valbara kurser 2014/15, det har
tillkommit kurser inom fastighetsrätt och miljörätt. Vidare kommer antalet amanuenstider
minska något då det finns utrymme för en del av dessa inom den egna verksamheten.
Ordförande hade vidare möte med inspektor under gårdagen rörande samarbetsavtalen. De
talade vidare om sektionsförändringen, där vi rekommenderas att framställa två tydliga
förslag till medlemsmöte eller ett extra årsmöte i höst. Där vi ska välja om JF ska behålla
nuvarande verksamhetsår och skapa en sektion som fungerar likt HHUS eller om JF ska vara
sektionen och följa kårens verksamhetsår.

§ 16 Övriga frågor
Vice ordförande tar upp frågan om huruvida vi ska ha en begränsning i tid vid presentation
och frågestund vid val av styrelse vid medlemsmötet samt hur förfarandet ska se ut vid
motkandidaturer. Styrelsen är av uppfattningen att det kan vara bra att begränsa
presentationen men att vi inte bör begränsa frågestunden. Det är upp till mötesordföranden att
moderera och eventuellt avslå frågor som är irrelevanta.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Fredrik Forseryd,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Emma Pakki
Marknadsansvarig

___________________________
Justerat, Carl Matz
Chefredaktör de Facto

