Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 9 HT 2015
23 november 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
Inspektor: Erika P Björkdahl
Pro inspektor: Rolf Johansson

1 § Mötets öppnande
Mötets ordförande Christina Odengran förklarar mötet öppnat kl.16:37.

2 § Val av justeringsman tillika rösträknare
Arash Moosavian föreslås.

Styrelsen beslutar:
Att välja Arash Moosavian

3 § Val av mötesobservatör
Alice Aronsson föreslås.

Styrelsen beslutar:
Att välja Alice Aronsson

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

5 § Adjungeringar
Inspektor: Erika P Björkdahl
Pro inspektor: Rolf Johansson

6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen fastställer föredragningslistan utan justering.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet fr. den 09-11-15 är justerat och kan läggas till handlingarna. Protokoll från den 17-1115 bordläggs liksom det fortsatt försvunna protokollet från 05-05-15.

8 § Protokollförande av tagna PC-beslut
-

9 § Meddelanden och rapporter

Ordförande meddelar:
Strukturerat om och upprättat en ny verksamhetsplan. Möte med Uppsala Akademiförvaltning
tillsammans med Alice och Erika och pratat om Clasonska och Jontes. Varit i Göteborg
tillsammans med Alice och representerat på bal. Budgetdiskussioner med styrelsen och fått ut
handlingarna innan deadline. Möte med arbetsgruppen 22 nov, hörde vad remissgruppen hade att
säga om arbetsgruppens första utkast. Planerat kommande arbete. Kommande vecka ska vi ha
möte med US om studiebevakningsavtalet samt att jag ska bli intervjuad av ERGO angående
kåransökan.

Näringslivsansvarig meddelar:
Avtalsförslag har skickats ut till samtliga partners. Offerten är klar. Frukost med Linklaters och
julbord med Cederquist kommer genomföras under veckan.

Skattmästaren meddelar:
Har sen senaste mötet gjort klart budgeten, visst bokföringsarbete samt lite andra åtgärder. Har
även varit i kontakt med banken angående Holdingbolag och avvaktar svar (konto och intyg)
därifrån. Betalat räkningar.

Ordförande för studierådet meddelar:
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Varit på möte med Presidieutskottet. Alla sektionsordföranden bildade en arbetsgrupp om hur
kåren ska knyta till sig medlemmar inför kåransökan. På grund av att JF söker till kår var jag i
stället med i en annan arbetsgrupp med alla vice sektionsordföranden. Där diskuterades psykisk
ohälsa. Därtill har en kursrapportsgrupp satts ihop med mig, vice ordförande i Studierådet,
ordförande i Utbildningsutskottet och studierektorn. Gruppen ska gå igenom kursrapporter till
samtliga fördjupningskurser.

Vice ordförande meddelar:
Var på bal i Göteborg och representerade Uppsala. Möte med Uppsala akademiförvaltning med
Christina och Erika, pratade om Clasonska gården. Musikhjälpen, Thorbjörn Ingvarsson skall
representera juridiska institutionen. Universitetsaulan är prel. bokad. Panelsamtalet den 9:e
december, potentiella deltagarna är väldigt positiva till deltagande men kan ej kvällen den 9:e. Ska
se över annat datum.

Sekreteraren meddelar:
Äntligen fått svar från membit och möte ser ut att kunna bli den 2 dec. 2015 kl.10:30.
Handlingarna inför stämman har sammanställts och publicerats. Få inkomna motioner. JF-profilen
på facebook är up and running och styrelsen har fått inloggningsuppgifterna från PR. Har infogat
ämbetsbeskrivningarna för vice näringslivsansvarig med särskilt arbetslivsansvar och Vice PRförman med särskilt näringslivsansvar, samt ändrat Scholaris till JF Karriär/karriärsgruppen, ska
försöka hinna publicera det i veckan.

Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Inget nytt att rapportera förutom att ni alla bör anmäla er till sångbokssexan den 8/12. Jag ansluter
till mötet 19dk p.g.a. tentamen.

10 § Resultatrapport (bilaga 1 & 2)
Föredragande: Fredrik Jonasson

Diskuterat bilagorna och följt upp vilka poster som avviker från budgeten. Pro inspektor
efterfrågar jämförelse med budgeten efter Q2 så att man kan få en känsla för hur det förhåller sig
samt en bilaga med en förklarande del över hur varje projekt gått – plus eller minus. Detta kanske
kommer vara möjligt att genomföra när vi får en extern resurs som sköter den löpande
bokföringen. System med fakturering vid arrangemang diskuteras, kanske behöver man se över
rutinerna. Finns idag inget krav på betalning innan evenemanget äger rum, orimligt att det är så.

11 § Budget (bilaga 3)
Föredragande: Fredrik Jonasson
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Budgeteringen har väckt tankar om förningens ekonomi. De åtstramningar som diskuterades fram
på mötet den 17-11-15 fanns i slutändan inte nödvändiga.

Inspektor och Pro inspektor ställer sig kritiska till storleken på budgetposten för Nordisk Vecka
med hänsyn till andra budgeterade evenemang. Nordisk Vecka får idag en fjärdedel av de pengar
som föreningen skjuter in i föreningens evenemang under verksamhetsåret.

12 § Matsvinn
Föredragande: Fredrik Jonasson

Det ser bättre ut i budgeten än vad det gör i verkligheten. Det har diskuterats med klubbmästeriet
vad man kan gör för att minska svinnet. Det har lyfts att klassfesterna är ett problem på så sätt att
det bokas till 30, mat lagas till 30 och sen dyker bara 15 upp. Förslag från skattmästaren är att
maten på klassfesterna ska betalas på förhand via bankgiro, dyker man inte upp så återbetalar JF
inget.

Styrelsen beslutar:
Att maten på klassfesterna ska betalas på förhand via bankgiro, dyker man inte upp så
återbetalar JF inget.

13 § UBBO
Föredragande: Christina Odengran

Ordförande, vice ordförande och inspektorn har haft möte med Uppsala Akademiförvaltning för
att prata om kontorslokalerna på Clasonska. Då kom samtalet in på Jontes stuga också,
Akademiförvaltningens VD har vetskap om tvisten med UBBO och sa att han skulle höra av sig
för då han tyckte att tvisten borde gå att lösa.
Fick inledningsvis inget gehör från UBBO:s arbetsutskott angående möte med UBBO:s styrelse
den 25/11. När vi väl fick medgivande var det för nära inpå och vi har inte möjlighet att delta.
Fortsatta diskussioner följer mellan JF:s styrelse, inspektor och Torgny Håstad angående hur man
ska gå vidare i frågan.

14 § Clasonska/kontorslokal
Föredragande: Christina Odengran

Möte med Uppsala Akademiförvaltning gick bra, pris för hela våningsplanet: 284 900kr/år inkl.
moms för de 3 rum vi har idag betalar vi 70 000kr. Det orosmoln de såg var att annan verksamhet
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än kontorsverksamhet skulle anordnats i lokalerna, men den har lugnats eftersom det vi behöver är
kontor och inget annat, vi har Jontes för andra tillställningar. Vi bör räkna på vad skillnaden blir
om KD hyr lokalerna istället för JF, hur mycket lokal får vi och vad kostar det.

Källare på Öfver Slottsgatan 6, finns eventuellt en öppning att hyra där om det inte löser sig med
Clasonska.

15 § Studiebevakningsavtalet
Föredragande: Christina Odengran

Vi har fått nytt avtalsförslag från kåren. Det är förmånligt för oss. Nytt med avtalet är att vissa av
ledamotsplatserna knyts till föreningsmedlemskap. Stor diskussion kring paragrafen om
åsiktsprogram.

16 § Kåransökan
Föredragande: Arash Moosavian

Det är bara vi i styrelsen och arbetsgruppen för organisationsöversynen som varit drivande i frågan
att samla medlemmarna och kanske skulle vi även engagera ämbetsmän.

Arash får ta fram ett utkast till ämbetsmannagruppen. Fortsatt diskussion via mail.

17 § Motioner, styrelsens ställningstaganden

Tas vid möte den 1 dec. 2015.

18 § Övrigt
•

Extern stämmoordförande:
Andreas Carlsson har anmält sig som frivilligt, verkar dessutom ha bra förslag för att
hålla stämman effektiv. Styrelsen ställer sig positiv.

•

Information vid bokning av klassfest på Jontes.
Standardiserade mail till bokare, idag skickas det bra ut information om medlemskap.

•

Holdingbolaget:
Tanken är att holding bolaget hantera föreningens finansiella tillgångar. Aktierna i KD
och Iustus kommer flyttas. Skulle vi flytta våra andra investeringar så skulle vinsterna där
bli skattepliktiga, men det vore rimligt att placeringsfrågan för samtliga tillgångar
hanteras enhetligt. Ett alternativ skulle kanske vara att Holdingbolagets styrelse får
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föreningens uppdrag att rådgöra föreningen om placeringar.

Förslag till beslut: att styrelsen uppdrar åt styrelsen för JF Uppsala Holding AB att ta
fram en arbetsordning för bättre långsiktighet vid placeringar av Juridiska Föreningen i
Uppsalas övriga tillgångar samt att i framtiden med utgångspunkt i arbetsordningen rådge
Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse om hur man bör placera föreningens tillgångar.

Styrelsen beslutar:
Att styrelsen uppdrar åt styrelsen för JF Uppsala Holding AB att ta fram en
arbetsordning för bättre långsiktighet vid placeringar av Juridiska Föreningen i
Uppsalas övriga tillgångar samt; att i framtiden med utgångspunkt i
arbetsordningen fungera som rådgivare för Juridiska Föreningen i Uppsalas
styrelse om hur man bör placera föreningens tillgångar.

•

Motionen om revisorer
Seniorskollegiet får ta ställning till förändringen inför andra läsningen eftersom det inte
hunnits med nu.

19 § Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl.19:53.

____________________________
Ordförande
Christina Odengran

____________________________
Justeringsman
Arash Moosavian
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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

Summa verksamhetsintäkter

56 575,00

56 575,00

60 800,00

537 000,00

537 000,00

72 000,00

11 500,00

11 500,00

23 000,00

590 725,00

590 725,00

468 959,00

9 006,00

9 006,00

6 286,00

56 400,43

56 400,43

79 320,00

206 076,52

206 076,52

422 781,00

56 210,00

56 210,00

55 000,00

135 100,00

135 100,00

375 150,00

31 846,07

31 846,07

13 294,00

0,00

0,00

620,00

273 565,00

273 565,00

217 189,00

41 250,00

41 250,00

38 132,00

319 200,00

319 200,00

424 299,00

0,00

0,00

2 595,00

6 500,00

6 500,00

6 648,00

0,00

0,00

400,00

4 100,00

4 100,00

0,00

1 733,00

1 733,00

3 201,00

46 520,00

46 520,00

0,00

1 242,05

1 242,05

1 960,00

0,00

0,00

178,00

2 384 549,07

2 384 549,07

2 271 812,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

2 384 549,07

2 384 549,07

2 271 842,00

-77 981,28

-77 981,28

-166 850,05

-134 876,08

-134 876,08

-268 906,00

Övriga intäkter
3999

Oklara intäkter

Summa övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4000

Inköp mat

4001

Inköp alkohol

4002

Inköp JF-material

4003

Inköp böcker

4004
4005

-10 682,00

-10 682,00

-98 063,00

-417 536,00

-417 536,00

-233 363,00

Inköp förbrukningsmaterial

-37 574,90

-37 574,90

-37 746,00

Inköp inventarier

-52 282,00

-52 282,00

-577,00

4020

El

-18 771,00

-18 771,00

-19 599,00

4021

Telefon / IT

-14 777,00

-14 777,00

-140 038,00

4022

Försäkring

-12 023,00

-12 023,00

-11 796,00

4023

Avfallshantering

-12 807,00

-12 807,00

-16 945,00

4024

Larm

-1 173,00

-1 173,00

-6 131,00

4025

Tillstånd

-34 693,00

-34 693,00

-41 457,00

4026

PR & Information

-14 355,37

-14 355,37

-20 825,00

4027

Underhåll av stugan

-33 321,16

-33 321,16

-82 292,00

4028

Avgifter post/bank

-15 588,69

-15 588,69

-54 950,44

4029

Fastighet

-7 147,00

-7 147,00

-6 426,00

4040

P3-Gasque

-56 700,00

-56 700,00

-52 341,00

4041

Juridiska föreningens årsbal

-159 458,60

-159 458,60

-111 616,76
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-81 875,06

-81 875,06

-49 324,95

0,00

0,00

-3 000,00
-309 117,00

4042

Nordisk vecka

4043

Juristgasque

4044

Reccentiorsvecka

-364 372,06

-364 372,06

4045

Culpa Cup

-46 102,00

-46 102,00

-48 985,00

4046

Diplomeringsmiddag

-92 231,00

-92 231,00

-216 291,00

4047

Ski-week

-2 595,00

-2 595,00

-18 444,00

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

Juristjouren

4067

STUDU/JURO

-8 369,80

-8 369,80

-4 439,00

4068

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

-787,00

4071

Ränte/Inkassokostnader

-1 747,00

-1 747,00

-444,00

4072

Kårutredning

-2 009,00

-2 009,00

0,00

4073

Valberedning

-350,41

-350,41

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

-9 718,00

-9 718,00

0,00

4082

Kostnader för Kassan

-30 464,21

-30 464,21

0,00

4088

Pubquiz

0,00

0,00

-200,00

4089

Körgruppen

0,00

0,00

-952,00

4090

Marsgasque

-51 031,00

-51 031,00

-16,00

-2 139 611,38

-2 139 611,38

-2 344 385,20

1,61

1,61

563,90

Summa verksamhetskostnader

-9 930,00

-9 930,00

-8 263,00

-34 255,00

-34 255,00

-4 525,00

-9 851,00

-9 851,00

0,00

-272,13

-272,13

-135,00

-30 194,84

-30 194,84

0,00

-669,10

-669,10

-115,00

0,00

0,00

-4 536,00

-7 496,00

-7 496,00

-2 635,00

-21 394,20

-21 394,20

-60 930,00

-4 290,00

-4 290,00

-5 855,00

-6 298,92

-6 298,92

0,00

-122 937,97

-122 937,97

-126 732,00

-2 889,60

-2 889,60

-2 748,00

Övriga externa kostnader
6990

Övriga kostnader diff UB

6992

Kassadifferenser

Summa övriga externa kostnader
Summa kostnader

Verksamhetens över-/underskott

-41,00

-41,00

0,00

-39,39

-39,39

563,90

-2 139 650,77

-2 139 650,77

-2 343 821,30

244 898,30

244 898,30

-71 979,30

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

0,00

0,00

-4 500,00

Finansiella intäkter
8310

Finansiella intäkter

8320

Orealiserade värdeför. på oms.tillgångar

Summa finansiella intäkter
Finansiella kostnader
8410

Finansiella kostnader
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Summa finansiella kostnader

Ackumulerat

Period fg år

0,00

0,00

-4 500,00

Över-/underskott efter finansiella poster

682 672,34

682 672,34

459 860,76

BERÄKNAT RESULTAT

682 672,34

682 672,34

459 860,76

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

Skattgruppen

-1 918,00

-1 918,00

-1 169,00

4448

Jom-gruppen

-42,00

-42,00

-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

-2 416,38

-2 416,38

-11 369,00

-5 924,88

-5 924,88

-107 112,00

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

Meddelande från skattmästaren inför
oktoberrapportering på styrelsemötet
den 23 november
Fordringar
Förra årets fordringar har dessvärre som befarat visat sig gå trögt att driva in. Nordisk vecka
har fakturerats, väldigt mycket tack vare stor hjälp från både sittande och föregående års
int.kom, dessa fakturor förfaller i november. Dock har en stor del av fakturorna behövt
kontrolleras och rättas varför många har behövt makuleras och skickas ut igen. Fakturorna
som makulerats har märkts med detta och anledning till makuleringen.
Vad gäller medlemmar som JF lagt ut pengar åt har ett meddelande med
betalningsuppmaning gått ut i oktober, men då detta inte verkar ha gett verkan kommer
dessa belopp istället att faktureras under november/december månad för att undvika att det
glöms bort på grund av lättja eller slarv som det kan göra om det inte finns faktura med
förfallodag.

Revisorskontakt
Under hösten har fortsatta kontakter med revisorn gjorts via mail. Detta har lett till vissa
insikter kring rutiner som jag har försökt följa. Det har dels rört låsning av perioder och även
rutinerna då det gäller särredovisning av inköpen på Ica luthagen har inte gjorts helt korrekt.
Utan att bli för teknisk kan jag konstatera att tidigare tillvägagångssätt varit fel, men att det
nu kommer vara av ännu större vikt att jag får alla kvitton märkta med vad de avser då detta
istället för att bokföras löpande ska räknas av på varje faktura.
Vidare har revisorn på fråga uppmanat oss/mig att genomföra korrigeringarna som berör
fordringarna nedan.

Korrigeringar
Kring månadsskiftet oktober/november har det genomförts en större mängd korrigeringar av
årets hittills gjorda bokföring. Denna sammanställning belyser att förtydliga just denna större
mängd rättningar, och den effekt de har på vår resultaträkning. Det är alltså inte en
förteckning av samtliga rättningar som har gjorts under perioden, utan de som bedömts som
viktigast ur resultatsynpunkt.

● In/utbetalningar som är fordringar.
Följande korrigeringar är bokförda per den 30 oktober efter kontakt med revisor. Detta på
grund av felaktig bokföring av kostnader och intäkter under året där det rört sig om fordringar

som uppkommit, och betalats in. De påverkade kontona är 4XXX och 3XXX samt
fordringskonto 1500.
Kick off
JF la ut för takbox som skulle betalas in av tre styrelsemedlemmar.
B73  Ska vändas, en del av summan till fordran resten styrelsekickoff.
 Vänd genom B613, Ersatt genom B614
C33  167 bokas mot fordran.
 Vänd genom C207, Ersatt genom C208
C5  167 bokas mot fordran.
 Vänd genom 209, Ersatt med C210
Under arbetet med rättning av Kickoff verifikationerna upptäcktes att de sagda 500 kronorna
för takboxen som skulle delas på de 3 personer som nyttjade den i själva verket var 450
kronor. Därför har summan som ska betalas in uppgått till 150 kronor istället för 167 kronor.
För de två personer som betalat in förmycket har därför 17 kr var lagts som skuld och
därefter återbetalats till dem.
Recceveckan
Summa för reccelunchen på Gotlands har felaktigt bokförts som kostnad, trots att den
vidarefakturerats och därmed utgjort fordran.
B94  Boka mot fordran
 Vänd genom B617, Ersatt genom B618
C88  Bokas mot fordran
 Vänd genom C211, Ersatt med C212
Örebrobal
JF har lagt ut för en styrelsemedlem som betalat sina kostnader själv. Utlägget har felaktigt
bokats som kostnad och återbetalning som intäkt.
B273  Delsumma bokas som fordran
 Vänd genom B621,Ersatt genom B622  Som sedan korrigerats pga 1500 på fel sida
B297  Delsumma bokas som fordran
 Vänd genom B623, Ersatt genom B624
C116  bokas mot fordran
 Vänd genom C219, Ersatt genom C220
Styrelsekonferens
Matinköp till konferensen har felaktigt bokförts som kostnad och inbetalningarna som intäkt,
trots vidarefakturering. Detta har bokats om via fordringskonto 1500.
B270  Delsumma bokas som fordran
 Vänd genom B619, Ersatt med B620
C126  bokas mot fordran
 Vänd genom C213, ersatt med C214.
C124  bokas mot fordran
 Vänd genom C215, ersatt genom C216.

C127  bokas mot fordran
 Vänd genom C217, ersatt av C218
Förändringarna av dessa rättningar innebär att summan på styrelsens kostnadskonton
minskat då vår fordran har bokförts som tillgång istället för att kostnadsföras direkt. I
motsvarande mån har styrelsens intäktskonto minskats då fordringarna som betalts inte har
varit intäkter utan just inbetalda fordringar.

● Kostnadsföring av diskmaskin
Inköpet av diskmaskinen som uppgick till 50 713 kr har felaktigt bokförts som en
tillgångsökning. I enlighet med satt budget, och sett till den ekonomiska situationen där
bland annat fullföljdskravet spelar in har jag rättat ursprungligt verifikat och kostnadsfört hela
posten direkt. Därför har en kostnad på 50 713 kr uppstått i resultaträkningen. Denna
summa återfinns på konto 4005 som behandlar just inköp av inventarier.

Slutligen
Dessa rättningar och felaktigheterna de representerar är något som bör tas i beaktande då
man bedömer behovet av en extern resurs som ska hjälpa till med den löpande bokföringen.
Det krävs enligt min mening att någonting görs med skattmästeriämbetet för att man ska
kunna höja kvaliteten på såväl bokföring som rapportering. I nuläget är det svårt att som
skattmästare uppfylla kraven som ställs i ämbetsmannabeskrivningen inom tidsramen för ett
ideellt engagemang. Som behandlats på tidigare möten är detta något jag just nu arbetar
med genom att dels försöka ordna en extern resurs men även se över hur man kan göra om
skattmästeriet i stort.
Det finns samtidigt ett behov av förbättringar: Ett underlag som diffar såpass mycket som det
gjort under året är knappast särskilt pålitligt, och trots de ansträningar som gjorts för att
kunna ge pålitliga månadsrapporter har dessa fel varit med i de tidigare.
Jag vill därför påminna styrelsen och övriga intressenter att ta dessa felaktigheter i
beaktande då man går igenom tidigare rapporter som lämnats.

BILAGA 6 - Budget för 2016
Intäkter
Administrativa Utskottet
Sponsringsintäkter

650 000,00 kr

Bokförsäljning

600 000,00 kr

Medlemsavgifter

60 000,00 kr

Merchandise

15 000,00 kr

Summa förväntade intäkter admin

1 325 000,00 kr

Sociala Utskottet
Alkoholförsäljning

300 000,00 kr

Caféförsäljning

80 000,00 kr

Recceveckan VT 2016

22 000,00 kr

Reccegasque VT 2016

75 000,00 kr

Recceveckan HT 2016

22 000,00 kr

Reccegasque HT 2016

115 000,00 kr

Diplomeringsmiddagen VT 2016

210 000,00 kr

Diplomeringsmiddagen HT 2016

210 000,00 kr

Culpa Cup

40 000,00 kr

Juristgasquen

83 000,00 kr

P3 gasquen

55 000,00 kr

Marsgasque

46 000,00 kr

Juridiska föreningens årsbal
Nordisk vecka
SJM

140 000,00 kr
37 000,00 kr
6 500,00 kr

Summa förväntade intäkter sociala utskottet

1 441 500,00 kr

Summa totala intäkter

2 766 500,00 kr

Kostnader
Styrelsen
Styrelserepresentation

−40 000,00 kr

Styrelsekickoff

−10 000,00 kr

Seniorskollegiet

−2 000,00 kr

Juro

−10 000,00 kr

Summa styrelserelaterade kostnader

−62 000,00 kr

Administrativa Utskottet
Bokinköp

−605 000,00 kr

Medlemshantering

−50 000,00 kr

Inköp Merchandise

−15 000,00 kr

Förbrukningsmaterial

−50 000,00 kr

Näringslivsgruppen

−20 000,00 kr

Juristjouren

−4 000,00 kr

Juristjouren inköp av nya böcker

−2 000,00 kr

Scholaris/JF-Karriär

−1 500,00 kr

PR & Information

−30 000,00 kr

Hemsida

−10 000,00 kr

Press Judicata
Press Judicata - Representation
Fika till utskottsmöten

Summa förväntade kostnader admin

−180 000,00 kr
−2 000,00 kr
−500,00 kr
−970 000,00 kr

Sociala Utskottet
Inköp av alkohol

−207 000,00 kr

Inköp av mat&dryck till cafét

−105 000,00 kr

Recceveckan VT 2016

−42 000,00 kr

Ubildning under Recceveckan VT 2016

−9 000,00 kr

Utlägg till faddrar och domare VT 2016

−20 000,00 kr

Reccegasque VT 2016

−85 000,00 kr

Recceveckan HT 2016

−32 000,00 kr

Utbildning under Recceveckan HT 2016

−9 000,00 kr

Utlägg till faddrar och domare HT 2016

−20 000,00 kr

Reccegasque HT 2016

−125 000,00 kr

Diplomeringsmiddagen VT 2016

−195 000,00 kr

Diplomeringsmiddagen HT 2016

−195 000,00 kr

Culpa Cup

−50 000,00 kr

Idrott

−10 000,00 kr

Juristgasquen

−98 000,00 kr

P3 gasquen

−55 000,00 kr

Juridiska föreningens årsbal
Nordisk vecka
Nordisk vecka representation

−165 000,00 kr
−77 000,00 kr
−8 000,00 kr

Marsgasque

−54 000,00 kr

Klubbverket

−6 000,00 kr

Tillstånd
SJM
Fika till utskottsmöte

Summa kostnader sociala utskottet

−45 000,00 kr
−7 500,00 kr
−500,00 kr
−1 620 000,00 kr

Icke utskottsanknutna kostnader
Ämbetsmannafest

−45 000,00 kr

Föreningsstämma

−2 000,00 kr

Skattmästeriet

−1 000,00 kr

Valberedning

−1 000,00 kr

JOM-gruppen

−1 000,00 kr

Städdag

−10 000,00 kr

Summa icke utskottsanknutna kostnader

−60 000,00 kr

Lokaler
Inköp av inventarier

−8 000,00 kr

Kortavgifter och kostnader för kassan

−65 000,00 kr

Avgifter post & Bank

−25 000,00 kr

Telefon och IT

−22 000,00 kr

Larm

−5 000,00 kr

Försäkring

−12 000,00 kr

El

−26 000,00 kr

Avfallshantering

−19 000,00 kr

Underhåll Jontes

−40 000,00 kr

Hyra Clasonsca

−74 000,00 kr

Hyra förråd

−11 500,00 kr

Fastighet

−10 000,00 kr

Summa lokalkostnader

−317 500,00 kr

Övriga kostnader
Oförutsedda kostnader

−50 000,00 kr

Revisionskostnad

−15 000,00 kr

Extern bokföringsresurs

−50 000,00 kr

Summa övriga kostnader

Summa verksamhetskostnader
Resultat före avskrivningar och finansiella intäkter

−115 000,00 kr

−3 144 500,00 kr

−378 000,00 kr

Finansiella intäkter
Utdelning från kontaktdagen

320 000,00 kr

Utdelning Iustus

50 000,00 kr

Övriga finansiella intäkter

30 000,00 kr

Summa finansiella intäkter

400 000,00 kr

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader

Resultat före avskrivningar

−10 000,00 kr

12 000,00 kr

Avskrivningar
Ramp, 10 år from 2009

−7 000,00 kr

Projektor, 5 år from 2011

−1 998,00 kr

Summa avskrivningar

−8 998,00 kr

Slutligt resultat

3 002,00 kr

