Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 6 HT 2015
27 oktober 2015 kl.16:30

Närvarande:
Ordförande: Christina Odengran
Vice ordförande: Alice Aronsson
Sekreterare: Hannah Arvidsson
Skattmästare: Fredrik Jonasson
Ordförande för sociala utskottet: Filip Lindell
Studierådets ordförande: Arash Moosavian
Näringslivsansvarig: Jonas Lårdh

1 § Mötets öppnande
Mötets ordförande Christina Odengran förklarar mötet öppnat kl.16:43.

2 § Val av justeringsman tillika rösträknare
Alice Aronsson föreslogs utifrån den turordningslista som fastställdes vid sammanträdet
22-08-15.

Styrelsen beslutar:
Att välja Alice Aronsson

3 § Val av mötesobservatör
Fredrik Jonasson föreslogs utifrån den turordningslista som fastställdes vid sammanträdet
22-08-15.

Styrelsen beslutar:
Att välja Fredrik Jonasson.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen har gått ut stadgeenligt.
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Styrelsen beslutar:
Att godkänna kallelseförfarandet.

5 § Adjungeringar
Simon Alsing, PR-förman

6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen fastställer föredragningslistan efter justering.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Justerat och kan läggas till handlingarna.

8 § Protokollförande av tagna PC-beslut
Beslut rörande riktade marknadsföringsinsatser för uppdatering av medlemsregistret och att
kaffekort kommer att användas som morot för de som hjälper JF med att uppdatera sina uppgifter
till registret.

Styrelsen beslutade:
Att godkänna förslaget om användande av kaffekort som morot.

9 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar: Haft möte med arbetsgruppen och framför allt diskuterat
marknadsföringsåtgärder. Vi modifierade en del av det som diskuterats tidigare, mer info under
PC-beslut. Vi har även börjat gå igenom stadgarna men kommer att fortsätta mer grundligt på
nästa veckas möte. Representerat JF tillsammans med Arash på Diplomeringsmiddagen. Höll tal,
minglade med amanuenser och representanter från fakulteten. Anordnat och varit på besök hos
Cederquist med alla ämbetsmän. Middag, mingel och presentation, allt som allt otroligt lyckat.
Haft vänmiddag på Borgen tillsammans med Uppsalaekonomerna, Medicinska föreningen,
Farmis, US och UTN. Mycket trevligt att få träffas och prata om både studentengagemang och
annat. Haft workshop tillsammans med Uppsalaekonomerna där vi diskuterat stora som små
problem och fått möjlighet att snacka ihop oss med våra "motsvarigheter" och kunnat utbyta
erfarenheter.

Ordförande för studierådet meddelar:
Studierådsmöte där fråga om Studierådets framtid väcktes. Mer om det senare.
Idag har studierådet PM-stuga för T2 för första gången. Spännande. Haft möte med
presidieutskottet, där diskussionen främst handlade om hur Uppsala studentkår ska rekrytera fler
medlemmar. Har varit på fakultetens utbildningsdag som denna gång handlade om
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examensarbeten. Därefter följde ett möte med Utbildningsutskottet. De hade tagit bort den stående
punkten digitala tentor men vi såg till att den återigen placerades på dagordningen som stående
punkt. Utbildningsutskottet beslutade även att i framtiden agera mer proaktivt i stället för reaktivt,
d.v.s. vara mer framåtsträvande och försöka sätta upp mål att uppnå. Även varit på
Diplomeringsmiddagen. Kul och trevligt.

Vice ordförande meddelar:
Temat på en privatbokad födelsedagsfest - jämlikhetssynpunkt, svarat båda de medlemmar som
hörde av sig och var kritiska. Inväntar eventuell respons. Middag med andra föreningar i fredags,
möte i lördags, träffade deras vice: vi diskuterade mycket hur de olika föreningarna är
strukturerade. JoM hade möte, jag skulle delta men fick förhinder. JoM-gruppen har börjat gå
igenom jämlikhetspolicyn och funderar på en motion för eventuella korrigeringar då det finns
vissa framförallt formuleringar de ifrågasätter. Har mailat läraren på Jensen, inte fått något svar
ännu. Jag frågade om eventuellt fysiskt möte och ska försöka boka in ett möte så snart som
möjligt. Har hört av mig till de som är med och leder de som arrangerar Proferssorskampen, jag
och Jonas är med från JF:s sida. Vi inväntar återkoppling från andra föreningar innan vi kommer
att ha ett fysiskt möte. Årets tema är: Klimatrelaterade katastrofer. Inom arbetsgruppen har jag
fixat länk för medlemsinregistrering, PR har fått uppdrag att gör affisch som ska postas i
facebookgrupper 1 november.

Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Följt upp det om servering vi pratade om förra mötet, har gjort infobox och guide till KV. Utkast
till riktlinjer för spex har fastställts. Motionskvällen, moderator är Markus Marttila, Jontes bokat
18e nov. Bör marknadsföras vid 6 – 8 november på Facebook samt hemsidan, samt skrivas i
kallelsen. Sångbokssexa, Jontes har bokats onsdag 9e december. Ska marknadsföras från mån 9
nov. Biljettsläpp från och med 16 nov till 3 eller 4 dec. Haft möte med Norrlands om
Civilrättsgasquen och marknadsföringssamarbete. Ismaskin beställd. Recceveckan VT16 har valt
tema och ska snart ha släppfest. Diplomeringsmiddagen har varit, gick bra både
evenemangsmässigt och ekonomiskt.

Skattmästaren meddelar:
Sedan sist har jag hållit på en hel del med fakturering av nordisk vecka vilket har tagit ganska
mycket tid. Har fått bra hjälp av Internationella kommittén med fakturorna. Håller även på att
försöka driva in de gamla fordringarna. Har haft fortsatt kontakt med externa bokföringsresursen
(mer om det nedan). Även bokat in ett budgetmöte med Rolf den 11 november. Där kommer vi att
lite mer noggrant gå igenom budgeten. Jag har haft förslag ute till Ordf Soc och Admin vilka jag
kommer försöka få tillbaka den här veckan. Vidare har jag rättat lite tidigare felaktigheter och
konstigheter i bokföringen som dessvärre hängt kvar. Jag har även kontaktat revisorn angående
holdingbolaget. Många fakturor har förfallit i oktober varför resultatrapporten för oktober (som
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kommer längre fram) kommer vara ganska bra underlag för hur det gått totalt med de "större
arrangemangen" som varit under hösten. Den likvida situationen är fortsatt god i begrepp om
tillgängliga medel. För mer precis ställning så hänvisar jag till resultatrapporten som bifogas till
kallelsen.

Näringslivsansvarig meddelar:
Var på kurs i övertygande förhandling, kommer försöka ta vidare till våren. Workshopen med UE
mycket lyckad och fick mycket inspiration om hur man kan arbete. Spånat med gruppen om vad
man vill göra till våren när man får en Programsekreterare. Riskprofil med de nya avtalen, de nya
avtalen ska vara klara till slutet november. Remiss förslag från PJ och Gasque, hur vi kan öka
exponeringen.

Sekreteraren meddelar:
Följt upp prislistan med bokförmannen angående MOMS. Inget svar från Membit angående att
boka in ett möte. Har kontaktat de som fått sina medlemskort returnerade till Jontes. Kurs i
"Övertygande förhandling" med Gustaf Lantz var mycket intressant och lärorik, diskuterade
möjligheterna till samarbete i vår och det känns mycket positivt. Letat efter gamla medlemslistor
från 2013 och bakåt, hittat några, men vid stickprov tycks de som finns i listan också finnas aktiva
i registret. Workshop med Uppsala ekonomerna intressant och givande, kanske framförallt på
områdena medlemsregister, verksamhetsplan och värdegrundsarbete.

10 § Ändring och omstrukturering av PR och Scholaris (bilaga 1)
Föredragande: PR-förmannen

Föredragning: Ineffektivt att ha två väldigt liknande grupper och det är inte så tydligt att Scholaris
(JF Karriär) finns och vad de gör och därför kommer ofta information som ska till Karriär istället
till PR. Skulle vara naturligt att det faller in i en marknadsföringsgrupp, men att en ämbetsman får
särskilt ansvar för Karriärsdelen. Anser att PR borde vara ett helt eget utskott, samt att ordförande
för gruppen bör sitta i styrelsen för att marknadsföringen ska få bättre förankring och ge en mer
enhetlig bild av föreningen.

Diskussion: marknadsföringen är spridd. Det funkar inte riktigt smidigt idag och det är bra att JF
Karriär blir en del av en grupp. UE har 20 personer i sin marknadsföringsgrupp. Vårt problem
ligger dock i att vi gör mycket på väldigt kortvarsel. En idé är att ha en vice PR-förman med
näringslivsansvar. Viktigt att vi får en mer enhetlig bild utåt av JF.

Förslag till beslut: ta med diskussionen till organisationsöversynsgruppen, bordlägga beslut om att
lysa en Vice PR-förman med näringslivsansvar.
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Styrelsen beslutar:
Att ta med diskussionen till organisationsöversynsgruppen och;
Att bordlägga beslut om att lysa en Vice PR-förman med näringslivsansvar.

11 § Stadgan och revisorer
Föredragande: Fredrik Jonasson

Lydelsen i stadgan om val av revisorer togs upp förra decemberstämman, men klubbades aldrig
igenom på februaristämman. Ändring tas upp till förslag på decemberstämman.

12 § Utbildning i Karnov
Föredragande: Christina Odengran

Infopunkt: vi har fått en förfrågan om vi är intresserade av en utbildning i effektivt
informationssökande.

Styrelsen beslutar:
Att återkoppla till Karnov med frågan om vad utbildningen omfattar och vad det innebär för
oss om man inte har den fullständiga betalversionen av tjänsten.

13 § Nycklar
Föredragande: Alice Aronsson

Försäljning får inte ske om inte lagret inventerats. Nyckelavtalet ska läggas som en bilaga till
nyckeldokumentet.

Antagning av nyckeldokumentet bordläggs till PC-beslut.

Styrelsen beslutar:
Att nycklar som stängs av under jul är café- och klubbverksnycklarna.
Att antagning av nyckeldokumentet bordläggs till PC-beslut.

14 § Insignier
Föredragande: Alice Aronsson

(1) Inte nya loggan (2) för stora för en mindre person.

Diskussion: dyrt att skaffa helt nya, men kanske se över möjligheten att byta ut banden för att
bättre kunna anpassa dem till bäraren tillsvidare. Torgny tillägger för egen del att alla
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

www.jf-uppsala.se

Organisationsnummer
817600-1678

Bankgiro
5389-2618

styrelseposter borde ha insignier med anpassad symbolik till varje styrelseposts ansvar.

15 § Studentkortet
Föredragande: Hannah Arvidsson

Problem med ID-begrepp hos membit, verifiering av studier.

Förslag: studentkortet läggs på is

Styrelsen beslutar:
Att lägga Studentkortet på is.

Problem idag med membit fakturering och kort utskick, ta fram underlag inför mötet om vad som
är våra konkreta problem. Finns dock risk i att byta system.

Förslag till beslut: ta fram underlag över vilka problem vi har och sammanställa en lista inför
mötet med membit.

Styrelsen beslutar:
Att ta fram underlag över vilka problem vi har och sammanställa en lista inför mötet med
membit.

16 § Ledarskapsutbildning
Föredragande: Alice Aronsson

Diskuterade med UE:s Vice ordföranden, de har ett system där alla vice förmän inom föreningen
övergår till att bli ordförande i sin respektive grupp. Alla viceposter får därför gå en
ledarskapsutbildning. Kan vara bra för att alla undergrupper ska fungera bättre. Vice ordförande
kan ta på sig att ansvara för arrangemang.

Diskussion: aspekter är att vi har fler förtroendevalda än UE och inte samma
organisationsuppbyggnad. Vi jobbar inte i projektgrupper på samma sätt och dem man ansvarar.

Styrelsen beslutar:
Att vice ordf. tar på sig att ta fram ett utförligare förslag till nästa styrelsemöte utifrån det
som diskuterats.

17 § Resultatrapport per sista september (bilaga 2)
Föredragande: Fredrik Jonasson
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Diskuterat de olika posterna, vissa av skillnaderna beror på att det har tillkommit kostnadskonton
för ökad transparens.

18 § Extern resurs bokföring
Föredragande: Fredrik Jonasson

Styrelsen har diskuterat olika former för att ta in en extern bokföringsresurs, skattmästaren
fortsätter utreda saken närmare.

Bordlägger beslut till när vi fått vidare information.

19 § Kickoffsammanställningen och värdegrundsarbetet
Föredragande: Christina Odengran

Ordförande tar på sig att sammanfatta sammanställningen i stora drag, för att komprimera den
information vi fått utifrån övningarna under ämbetsmannakickoffen. Detta kommer att skickas ut
till samtliga ämbetsmän.

Angående värdegrundsdelen, så bör de röda trådarna i budskapen med orden sammanställas för att
hitta rätt ord, som kan fungera vägledande för verksamheten. Viktigt att vi signalerar att vi jobbar
med det här och välkomnar åsikter. Viktigt att poängtera att vår utgångspunkt är ämbetsmännens
åsikter som framfördes på ämbetsmannakickoffen.

Nästa led i värdegrundsarbetet är att varje styrelseledamot ska välja 5 av orden som ämbetsmännen
valde och skriva en kortare förklaring till orden med utgångspunkt i det som ämbetsmännen
framfört. Deadline 16 november, närmare instruktion kommer per mail.

20 § Remissgrupp för org. översynen
Föredragande: Christina Odengran

Tanken är 8 ämbetsmän, ska utses t.o.m. 5 nov. Info kommer ut till ämbetsmän inom kort.
De fyra styrelseledamöter som inte sitter i arbetsgruppen för organisationsöversynen ansvarar för
att tillsätta remissgruppen.

21 § Kontaktdagen
Föredragande: Christina Odengran

Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

www.jf-uppsala.se

Organisationsnummer
817600-1678

Bankgiro
5389-2618

Tider för kontaktdagen är 10-15. JF-material så som roll-ups, PJ etc ska tas med. Detta är ett
gyllene tillfälle att uppdatera medlemsregistret. Som morot för att omregistrera sina uppgifter finns
förslag på lagboksutlottning samt utdelning av den gamla versionen av JF-pins. Styrelsen anser att
pinsen i stort saknar försäljningsvärde då de är av gammal modell, samt att lagböckerna innebär en
stor dragningskraft till montern. Värdena av de PR-mässiga fördelarna gentemot den stora mängd
juriststudenter som är på KD överstiger kostnaden som bortskänkande samt lotteriet innebär.
Vi bör även dela ut någon form av kalendarium/JF-flyer.

Omröstning: ska uppdatering av registeruppgifter vara en förutsättning för att delta i
lagbokslotteriet?

Ja: 5
Nej 2

Styrelsen beslutar:
Att ta fram folder som vi kan dela ut, med vad som händer på i föreningen under resterande
av terminen;
Att gamla JF-pins delas ut och;
Att 3 lagböcker lottas ut.

22 § Halloweenfesten

Jonas, Alice, Hannah, Arash startar en chatt för planeringen.

Styrelsen konstaterar att det inte finns något budgetutrymme för ämbetsmannafest. Men styrelsen
känner ändå att ett arrangemang för ämbetsmännen på hösten är på sin plats. Det finns ett visst
utrymme i representationsbudgeten då representationskostnaden för Göteborg varit lägre än väntat.
Styrelsen väljer att från denna post avsätta 300 kronor till rekvisita för en fest. Väl medvetna om
att det inte är huvudsyftet med budgetposten anser styrelsen att det finns ett värde i att arrangera en
fest för ämbetsmännen. Kostnaden är även förhållandevis låg.

Styrelsen beslutar:
Att avsätta 300kr av styrelsens budget till ämbetsmannafesten.

22 § Studierådets situation
Föredragande: Arash Moosavian

Diskuterat om arbetet i studierådet, diskussion fortsätter mailledes.
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23 § Sångbokens brottsbalk
Föredragande: Arash Moosavian

Styrelsen diskuterar det förslag om att avlägsna brottsbalken som inkommit.
Styrelsen bordlägger ärendet till nästa möte för vidare diskussion.

24 § Marknadsföring Civilrättsgasquen
Föredragande: Filip Lindell

STS kommer att bidra till sänkt kuvertpris genom att bidra med serveringspersonal till gasquen. JF
har också en ambition att bidra till sänkt kuvertpris, främst genom marknadsföringssamarbete med
Norrlands nation.
Försäljning av släppbiljetter och distribuering av affischer tillsammans med facebookevent och
inlägg på hemsidan, där Norrlands nations logo framgår tillsammans med JF:s och STS ger
föreningen ytterligare sänkt pris.
Diskussion om Norrlands nation ska erbjudas en helsida i PJ, mot vilket vi får ytterligare rabatterat
kuvertpris. Detta skulle inbringa mindre pengar för föreningen än om annonsen skulle säljas till en
extern aktör eller samarbetspartner, men styrelsen anser att det är befogat att låta Norrlands nation
få en helsidesannons och därigenom kunna erbjuda billigare biljetter till förmån för alla
medlemmar.

Styrelsen beslutar:
Att marknadsföra i samarbete med Norrlands nation
Att erbjuda Norrlands nation en helsideannons i PJ mot ytterligare sänkt kuvertpris

25 § Motionskväll – uppföljning
Föredragande: Filip Lindell

Bokat till kvällstid den 18 november på Jontes.
Marknadsföring sker via Facebook och hemsidan och inleds nästa helg. Kallelsen till stämman
kommer ut några dagar innan motionskvällen och styrelsen anser att det vore bra om
motionskvällen nämns i kallelsen. Markus Marttila kommer att vara moderator.

26 § Övrigt
•

Näringslivsavtal
Föredragande: Jonas Lårdh
Näringslivsgruppen tittar just nu på nya utformningar på avtal som är offertbaserade.
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Inför omförhandling gör man grundpris/er för sponsring (vanlig nivå respektive
huvudsponsornivå), därefter kan man plocka ihop från en sponsmeny med olika
erbjudanden beroende på hur mycket exponering man vill ha. Detta kommer att ge både
mer flexibilitet och transparens.

Styrelsen ålägger Jonas att jobba vidare på upplägget med grundpriser och
sponsorofferter och bordlägger detta beslut.

•

Umgänge
Styrelsen vill hitta på något roligt tillsammans utöver styrelsearbetet för att stärka
gemenskapen. Förslag: Middag på nation!

•

Styrelsemöten
Ordf soc informerar om att han kommer sent till 23/11-mötet där Inspektor och
Proinspektor deltar.

28 § Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat 21:??

____________________________
Ordförande
Christina Odengran

____________________________
Justeringsman
Filip Lindell

Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

www.jf-uppsala.se

Organisationsnummer
817600-1678

Bankgiro
5389-2618

Ändring och omstrukturering av PR och Scholaris (JF-karriär).
Varför krävs det en omstrukturering?
Det löpande arbetet som PR och Scholaris arbetar med är i sin natur lika, och att
grupperna är separerade skapar ett moment av osäkerhet. PR får kontinuerligt mail som
är bättre passad hos Scholaris, men på grund av denna osäkerhet hamnar det hos PR.
Vidare finns det en okunnighet hos medlemmarna om vad Scholaris gör – eller att de ens
finns. Genom en omstrukturering där PR och Scholaris slås ihop till Marknadsföring (alt.
Marknadsföringsgruppen), finns det endast ett tydligt organ inom föreningen som
behandlar alla former av marknadsföring, och Scholaris blir en tjänst från
Marknadsföring, och kan därmed få en omstart genom dels omstruktureringen dels
namnbytet av tjänsten. Detta leder i slutändan till att arbetet blir effektivare, blir mer
lätthanterligt både för JF som organisation och för dess medlemmar, samt att tjänsten
kan uppmärksammas på nytt.

Strukturen av den nya gruppen.
Själva strukturen av Marknadsföring ska se ut som följande: En ansvarig/ordförande
som ser över hela arbetet som görs inom gruppen. En vice ansvarig/ordförande, som
har särskilt ansvar för tjänsten JF-karriär, och hjälper den ordinarie med det löpande
arbetet. Tre-fyra assistenter, som tillsammans med ordinarie och vice sköter det
löpande arbetet, och blir delegerade uppgifter som gemensamt bestäms inom gruppen.

Placeringen av den nya gruppen.
Just nu ligger Scholaris under det sociala utskottet, och PR under det administrativa
utskottet. Att de ligger under två olika utskott, trots likheterna inom arbetet är i min
meningen ingen slump - det går inte att placera marknadsföring under en stämpel av de
två. Min åsikt är att Marknadsföring ska brytas ut från de två utskotten och bilda en eget,
svävande utskott jämförbart till JoM-gruppen samt Skatt. Vidare anser jag att, vilket kan
ses som något överväldigande, att den ansvarige/ordförande ska få en post inom
styrelsen. Detta för att JF ska kunna skapa en sån enhetlig bild som möjligt i hela
verksamheten, genom att marknadsföringen tas på ett större allvar. Detta ligger i min
åsikt i linje med det tänk som figurerar inom den nuvarande styrelsen - en enhetlig
förening som re-brandar sig själv. För att denna process ska bli så tydlig och stark som
möjligt, samt för att dess fortlevnad ska säkerställas, borde detta genomföras.
Simon Alsing,
PR Förman.
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JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA
817600-1678
Räkenskapsår 2015-01-01 2015-12-31
Period 2015-01-01 - 2015-09-30

Utskrivet 2015-10-25 18:55
Senaste vernr A 269 B 594 C 203

Resultatrapport
ÅRL
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3000

Medlemsavgifter

3001

Sponsring till föreningen

3002

Annonsintäkter

3003

Bokförsäljning

3004

Försäljning av JF-material

3005

Caféförsäljning

3006

Alkoholförsäljning

3020

P3-gasque

3021

Juridiska föreningens årsbal

3022

Nordisk vecka

3023

Juristgasque

3024

Reccentiorsvecka

3025

Culpa Cup

3026

Diplomeringsmiddag

3027

Ski-week

3028

SJM

3044

Skattgruppen

3060

Ämbetsmannafest

3062

Styrelsen

3063

Marsgasque

3070

Övriga intäkter

3080

Felinbetalningar

3081

46 025,00

46 025,00

537 000,00

537 000,00

55 400,00
7 000,00

11 500,00

11 500,00

23 000,00

574 910,00

574 910,00

451 515,00

8 731,00

8 731,00

5 704,00

41 493,86

41 493,86

63 913,00

153 416,14

153 416,14

335 684,00

56 210,00

56 210,00

55 000,00

135 100,00

135 100,00

376 050,00

17 600,00

17 600,00

11 477,00

0,00

0,00

620,00

267 365,00

267 365,00

217 539,00

41 250,00

41 250,00

38 132,00

268 050,00

268 050,00

393 199,00

3 790,00

3 790,00

0,00

6 500,00

6 500,00

6 648,00

0,00

0,00

400,00

4 100,00

4 100,00

0,00

3 156,00

3 156,00

3 201,00

46 520,00

46 520,00

0,00

3 690,00

3 690,00

1 960,00

0,00

0,00

178,00

Styrelsens kickoff

-109,00

-109,00

0,00

Summa verksamhetsintäkter

2 226 298,00

2 226 298,00

2 046 620,00

Summa intäkter

2 226 298,00

2 226 298,00

2 046 620,00

-63 335,36

-63 335,36

-152 098,05

-103 617,50

-103 617,50

-213 432,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4000

Inköp mat

4001

Inköp alkohol

4002

Inköp JF-material

4003

Inköp böcker

4004

Inköp förbrukningsmaterial

4005

Inköp inventarier

-279,00

-279,00

-577,00

4020

El

-18 771,00

-18 771,00

-19 599,00

4021

Telefon / IT

-10 129,00

-10 129,00

-129 576,00

4022

Försäkring

-8 711,00

-8 711,00

-8 552,00

4023

Avfallshantering

-11 836,00

-11 836,00

-10 072,00

4024

Larm

-1 173,00

-1 173,00

-4 300,00

4025

Tillstånd

-34 594,00

-34 594,00

-37 518,00

4026

PR & Information

-13 512,48

-13 512,48

-19 094,00

4027

Underhåll av stugan

-31 078,16

-31 078,16

-82 292,00

4028

Avgifter post/bank

-10 089,00

-10 089,00

-45 583,44

4029

Fastighet

-7 147,00

-7 147,00

-6 426,00

4040

P3-Gasque

0,00

0,00

-52 341,00

4041

Juridiska föreningens årsbal

4042

Nordisk vecka

4043

Juristgasque

-11 175,00

-11 175,00

-33 741,00

-417 536,00

-417 536,00

-232 117,00

-36 086,50

-36 086,50

-29 941,00

-557,00

-557,00

-18 007,76

-33 378,56

-33 378,56

-29 718,95

0,00

0,00

-3 000,00
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4044

Reccentiorsvecka

-231 319,96

-231 319,96

-193 945,00

4045

Culpa Cup

-46 102,00

-46 102,00

-48 985,00

4046

Diplomeringsmiddag

-83 499,00

-83 499,00

-215 569,00

4047

Ski-week

-2 595,00

-2 595,00

0,00

4048

SJM

-6 367,00

-6 367,00

-6 245,00

4049

Städdag

4050

Ämbetsmannafest

4051

Förvaring

4054

Sociala utskottet

4055

Administrativa utskottet

4059

Scholaris

4060

Programgruppen

4061

Näringsliv

4062

Styrelserepresentation

4063

Idrott

4064

Styrelsen

4065

PJ

4066
4067
4068

-9 930,00

-9 930,00

-5 931,00

-12 680,00

-12 680,00

-898,00

-8 896,00

-8 896,00

0,00

-272,13

-272,13

-135,00

-20 890,83

-20 890,83

0,00

-669,10

-669,10

-115,00

0,00

0,00

-3 672,00

-7 022,00

-7 022,00

-1 292,00

-19 337,20

-19 337,20

-55 732,00

-4 290,00

-4 290,00

-5 055,00

-6 139,92

-6 139,92

0,00

-115 599,26

-115 599,26

-126 732,00

Juristjouren

-2 109,00

-2 109,00

-2 293,00

STUDU

-8 369,80

-8 369,80

-3 896,00

Revisionskostnad

-16 750,00

-16 750,00

-44 625,00

4069

Clasonska gården hyra

-51 300,00

-51 300,00

-54 579,00

4070

Övriga kostnader

-7 302,00

-7 302,00

-877,00

4071

Ränte/Inkassokostnader

-1 747,00

-1 747,00

0,00

4072

Kårutredning

-2 009,00

-2 009,00

0,00

4073

Valberedning

-298,41

-298,41

0,00

4074

Klubbverket

-4 802,00

-4 802,00

0,00

4079

Kostnad för speciella event

0,00

0,00

-540,00

4081

Styrelsens kickoff

0,00

4082

Kostnader för Kassan

4088

Pubquiz

4089

Körgruppen

4090

Marsgasque

-1 576 126,38

Summa verksamhetskostnader

-9 892,00

-9 892,00

-31 901,21

-31 901,21

0,00

0,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

-952,00

-51 031,00

-51 031,00

0,00

-1 576 126,38

-1 900 254,20

549,96

Övriga externa kostnader
6990

Övriga kostnader diff UB

6992

Kassadifferenser

Summa övriga externa kostnader
Summa kostnader

Verksamhetens över-/underskott

1,63

1,63

89,00

89,00

0,00

90,63

90,63

549,96

-1 576 035,75

-1 576 035,75

-1 899 704,24

650 262,25

650 262,25

146 915,76

418 618,04

418 618,04

536 340,06

19 156,00

19 156,00

0,00

437 774,04

437 774,04

536 340,06

Finansiella intäkter
8310

Finansiella intäkter

8320

Orealiserade värdeför. på oms.tillgångar

Summa finansiella intäkter
Finansiella kostnader
8410

Finansiella kostnader

Summa finansiella kostnader

0,00

0,00

-4 500,00

0,00

0,00

-4 500,00
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Över-/underskott efter finansiella poster

1 088 036,29

1 088 036,29

678 755,82

BERÄKNAT RESULTAT

1 088 036,29

1 088 036,29

678 755,82

Transaktioner på konton som ej ligger fördefinierade i K1-rapporten
4444

Skattgruppen

-1 918,00

-1 918,00

-1 169,00

4448

Jom-gruppen

0,00

0,00

-1 241,00

4449

Föreningsstämma

-1 548,50

-1 548,50

0,00

4998

Deposition

0,00

0,00

-93 333,00

4999

Oklara kostnader

Summa transaktioner på konton som ej ligger fördefinierade i
K1-rapporten

-2 416,38

-2 416,38

-11 369,00

-5 882,88

-5 882,88

-107 112,00

