Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 3 december 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 utbildningsansvarig Jenny Viklund,
marknadsansvarig Emma Pakki, klubbmästare Fredrik Ferrand Drake del Castillo,
sportmästarinna Perla Fares, chefredaktör de Facto Carl Matz.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes klubbmästaren och marknadsansvarig.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 131119 och 131126 godkändes.
§ 6 Info
Medtryck godtar bara beställning på 1000 muggar. Vilket skulle innebära en kostnad om ca
4000 inkl. moms och frakt. Elin Björkén ska kolla på alternativa leverantörer.
Har beställt diplom för examensceremonin och inväntar besked om provsmakning av menyn.
§ 7 Ekonomiansvarig
Har varit i kontakt med Nordea och Ikano angående flytt av sparpengar från Ikano till Nordea.
Ekonomiansvarig var inte registrerad som firmatecknare hos Ikano. De behöver kopia på
årsmötesprotokoll.

Det finns två alternativ:
- avsluta kontot helt och skicka pengarna till Nordea, eller
- flytta pengarna och ha kvar ett tomt sparkonto då man som ideell förening inte längre
kan öppna sparkonto i Ikanobanken..
Beslut fattas på att avsluta Ikanokontot helt och föra övre pengarna till Nordea.
§ 8 JD
Har möte imorgon där ordförande inte kan närvara, utbildningsansvarig deltar i ordförandes
ställe.
§ 9 Marknad
Har fått besked om 56 väskor som är som gått sönder. Leverantören inväntar svar från
tillverkaren i Kina. Det kan vara känsligt att både begära prisavdrag alternativt begära
avhjälpande. Detta eftersom det kan se illa ut både gentemot sponsorer och medlemmar om
sponsorernas pengar går från väskan tillbaka in i JF. En reklamation med avhjälpande kan
innebära att vi kränker sponsorerna då de betalat för att synas på universitetet. Det fattas inget
beslut om hur vi ska gå tillväga, vi avvaktar leverantörens svar från tillverkaren.
Juristjobben vill kunna använda JF:s kanaler för att sprida platsannonser. Styrelsen fattar
beslut på att detta är okej.
§ 10 Studiesociala
Sport
Har nu fått ett prisförslag från Hemavan om 1775 kr/person inkl boende, 2 dagars liftkort. Ska
se över olika transportmöjligheter för att kunna beräkna pris.
Ska begära kvittens från domaren i fotbollsturneringen för att vi ska kunna bokföra kostnaden
ordentligt.
HHUS ska föra över pengar så att vi kan betala kostnaderna för fotbollsturneringen.
Klubb
§ 11 De Facto
Numret är skickat på tryck.
Det hann inte färdigställas ett kundnummer hos posten, tryckeriet använder sitt eget och
fakturerar oss kostnaden. Köpte omslagsbild för 187 kr då det inte fanns någon bra att
använda. Beslut tas på att chefredaktören ska få ersättning för detta.
§ 12 JR
Har varit i kontakt med sektionerna gällande marknadsföring och det har varit blandade
reaktioner.

§ 13 Utbildningsansvarig
Juromötet i helgen gick bra, diskuterades en del kring ordförandefrågan. Göteborg valde att
nominera utbildningsansvarig som blev vald till JURO-ordförande för verksamhetsåret 2014.
Nästa möte är i Umeå 23/1 i samband med juristens dag.
Utlandsstudieinformationen förra veckan lockade ca 40 medlemmar.
Fått material till tentakompendium, ska skickas för tryck och sedan säljas till
självkostnadspris.
§ 14 Vice ordförande
Vice ordförande har undersökt vad det skulle kosta att trycka som infoblad till medlemmarna
om Kårhuset. Beslut tas att det får kosta max 250 kr.
§ 15 Ordförande
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet,
Fredrik Forseryd,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Fredrik Ferrand Drake
Klubbmästare

___________________________
Justerat, Emma Pakki
Marknadsansvarig

