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Dustin Zojaji <dustin.zojaji@jurstud.com>

Per Capsulam-beslut angående barpriser 
12 meddelanden

Caroline Sköld <caroline.skold@jurstud.com> 22 januari 2020 07:33
Till: styrelsen@jurstud.com

Hej,

På grund av formaliamässiga skäl kommer här ett nytt PC-möte öppnas. Jag ville även ta det via mail så underlag
framgår tydligare för samtliga. Det i Fb-gruppen är alltså ej giltigt. Skriv till mig om ni har formaliafrågor angående
detta. 

PC-BESLUT 

Klockan är 07:33 den 22 januari 2020 och jag som ordförande förklarar det här per capsulam-mötet öppnat. Mötet
hålls med stöd av 25 a § i stadgarna, och beslut som fattas härvid måste fastställas på nästkommande
styrelsemöte.

Är det styrelsens mening att justera barpriserna till: 

Klubb - 25 (öl/cider), 40 (vin), 50 (drink/shot), 65 (red bull vodka/ french 75)
Övriga - 35 (öl), 40 (vin), 50 (drink/shot), 65 (red bull vodka/ french 75)

Svara i sådant fall med ”JA” till styrelsen@jurstud.com.  Om inte - svara i sådant fall om ni önskar
reservera er till styrelsen@jurstud.com. 

Skäl till höjningen: 
• Sammantaget är det så att dryckesförsäljning budgeterades till cirka 1600000 men sålde endast för
cirka 1160000 och eftersom dryckesbudgeten budgeterats att täcka för andra kommittéer har vi i det stora hela
gått minus -639 000. 
• Att justera priserna enligt förslaget kommer ge oss en möjlighet att öka försäljningspriset på ett sätt som kan
bidra till att budgeten går runt så snabbt som möjligt.
• Styrelsen 2019 sänkte priserna i början av förra året, varför prisförslaget enligt ovan har fungerat tidigare. 
• Alternativet är i praktiken att sänka olika budgetposter med cirka 600 000kr, vilket visar på att justera priserna är
ett bra första steg då annat skulle innebära att samtliga kommittéer skulle behöva sänka budgeten. 
• Anledningen till att vi tar PC är för att verksamheten börjar denna vecka och föreningen har inte råd med annat
just nu.
• Vi kommer att tillsätta en utredningsgrupp som kommer utreda frågan ytterligare och eventuellt göra
uppdelningar mellan pub/fest. Allt ovan kommer redovisas på styrelsemötet på måndag.

Detta har vi kommit fram till i samråd med klubbmästeriet (KM, VKM, VKM) samt skattmästeriet.

Jag hänvisar er till Skattmästeriet vid frågor eller funderingar. 

- - - - 
Med vänliga hälsningar,
Caroline Sköld

Ordförande
Juridiska Föreningen vid
Stockholms universitet

Mobiltelefon: +46700623058

mailto:styrelsen@jurstud.com
mailto:styrelsen@jurstud.com
tel:1600000
tel:1160000
tel:+46700623058
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E-post: caroline.skold@jurstud.com

Besöks- och postadress:
Frescativägen 16
114 18, Stockholm

Org.nr: 802008-9614
 
 

Hans Kalderén <hans.kalderen@jurstud.com> 22 januari 2020 07:46
Till: Caroline Sköld <caroline.skold@jurstud.com>
Kopia: styrelsen@jurstud.com

Ja
[Citerad text är dold]

Evelina Siska <evelina.siska@jurstud.com> 22 januari 2020 08:41
Kopia: styrelsen@jurstud.com

Ja
[Citerad text är dold]
-- 

Med vänliga hälsningar,
Evelina Siska

Överfadder
Juridiska Föreningen vid
Stockholms universitet

Mobiltelefon: +46707849776
E-post: evelina.siska@jurstud.com

Besöks- och postadress:
Frescativägen 16
114 18, Stockholm

Org.nr: 802008-9614

Felicia Lindstrand <felicia.lindstrand@jurstud.com> 22 januari 2020 08:45
Till: Caroline Sköld <caroline.skold@jurstud.com>
Kopia: styrelsen@jurstud.com

mailto:caroline.skold@jurstud.com
https://www.google.com/maps/search/Frescativ%C3%A4gen+16+114+18,+Stockholm?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Frescativ%C3%A4gen+16+114+18,+Stockholm?entry=gmail&source=g
tel:802008-9614
tel:+46707705162
mailto:sam.bidi@jurstud.com
https://www.google.com/maps/search/Frescativ%C3%A4gen+16+114+18,+Stockholm?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Frescativ%C3%A4gen+16+114+18,+Stockholm?entry=gmail&source=g
tel:802008-9614
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Ja 

Vänliga hälsningar,
Felicia Lindstrand

Skattmästare 
Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet 

Tel. 073 954 70 43

---
Juridiska Föreningen
vid Stockholms Universitet
Frescativägen 16
114 18 Stockholm
Tel. 08-15 69 71
Org.nummer 802008-9614

null

22 jan. 2020 kl. 07:33 skrev Caroline Sköld <caroline.skold@jurstud.com>:

[Citerad text är dold]

Dustin Zojaji <dustin.zojaji@jurstud.com> 22 januari 2020 08:55
Till: Caroline Sköld <caroline.skold@jurstud.com>
Kopia: styrelsen@jurstud.com

Ja.
[Citerad text är dold]
-- 

Med vänliga hälsningar,
Dustin Zojaji

Sekreterare
Juridiska Föreningen vid
Stockholms universitet

Mobiltelefon: +46723035155
E-post: dustin.zojaji@jurstud.com

Besöks- och postadress:
Frescativägen 16
114 18, Stockholm

Org.nr: 802008-9614 

tel:073%20954%2070%2043
tel:08-15%2069%2071
tel:802008-9614
mailto:caroline.skold@jurstud.com
mailto:dustin.zojaji@jurstud.com
tel:802008-9614
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Veronica Hedin <veronica.hedin@jurstud.com> 22 januari 2020 09:24
Till: Caroline Sköld <caroline.skold@jurstud.com>
Kopia: styrelsen <styrelsen@jurstud.com>

Jag reserverar mig  

/Veronica Hedin 

ons 22 jan. 2020 kl. 07:33 skrev Caroline Sköld <caroline.skold@jurstud.com>:

[Citerad text är dold]

Ellen Gustafsson Björverud <ellen.gustafsson.bjorverud@jurstud.com> 22 januari 2020 09:37
Till: Caroline Sköld <caroline.skold@jurstud.com>
Kopia: styrelsen@jurstud.com

Ja

— 
Med vänliga hälsningar,
Ellen Gustafsson Björverud

Klubbmästare
Juridiska Föreningen vid
Stockholms universitet

Mobiltelefon: +46763068290 
E-post: ellen.gustafsson.bjorverud@jurstud.com

Besöks- och postadress:
Frescativägen 16
114 18, Stockholm

Org.nr: 802008-9614  

[Citerad text är dold]

Nicolas Kitzler <nicolas.kitzler@jurstud.com> 22 januari 2020 09:41
Till: Caroline Sköld <caroline.skold@jurstud.com>, styrelsen <styrelsen@jurstud.com>

Ja 
-- 
Med vänliga hälsningar,
Nicolas Kitzler

mailto:caroline.skold@jurstud.com
tel:+46763068290
mailto:ellen.gustafsson.bjorverud@jurstud.com
https://www.google.com/maps/search/Frescativ%C3%A4gen+16+114+18,+Stockholm?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Frescativ%C3%A4gen+16+114+18,+Stockholm?entry=gmail&source=g
tel:802008-9614
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Vice Ordförande
Juridiska Föreningen vid
Stockholms universitet

Mobiltelefon: +46721799191
E-post: nicolas.kitzler@jurstud.com

Besöks- och postadress:
Frescativägen 16
114 18, Stockholm

Org.nr: 802008-9614 

Filippa Kronsporre <filippa.kronsporre@jurstud.com> 22 januari 2020 10:00
Till: Nicolas Kitzler <nicolas.kitzler@jurstud.com>
Kopia: Caroline Sköld <caroline.skold@jurstud.com>, styrelsen <styrelsen@jurstud.com>

Ja. 

Allt det bästa, Filippa 

Filippa Michelle Kronsporre
Marknadssekreterare
Juridiska föreningen Stockholm 
Frescativägen 16
104 05 Stockholm
Org.nummer 802008-9614
Tel: +46703203799
filippa.kronsporre@jurstud.com

[Citerad text är dold]

Caroline Sköld <caroline.skold@jurstud.com> 22 januari 2020 10:00
Till: styrelsen@jurstud.com

Ja 

- - - - 
Med vänliga hälsningar,
Caroline Sköld

Ordförande
Juridiska Föreningen vid
Stockholms universitet

Mobiltelefon: +46700623058
E-post: caroline.skold@jurstud.com

mailto:nicolas.kitzler@jurstud.com
https://www.google.com/maps/search/Frescativ%C3%A4gen+16+114+18,+Stockholm?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Frescativ%C3%A4gen+16+114+18,+Stockholm?entry=gmail&source=g
tel:802008-9614
https://www.google.com/maps/search/Stockholm%C2%A0+Frescativ%C3%A4gen+16?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Stockholm%C2%A0+Frescativ%C3%A4gen+16?entry=gmail&source=g
mailto:filippa.kronsporre@jurstud.com
tel:+46700623058
mailto:caroline.skold@jurstud.com
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Besöks- och postadress:
Frescativägen 16
114 18, Stockholm

Org.nr: 802008-9614
 
 

Skickat från min iPhone

22 jan. 2020 kl. 07:33 skrev Caroline Sköld <caroline.skold@jurstud.com>:

[Citerad text är dold]

Era Krasniqi <era.krasniqi@jurstud.com> 22 januari 2020 11:00
Till: Caroline Sköld <caroline.skold@jurstud.com>
Kopia: styrelsen@jurstud.com

Ja

Era

Skickat från min iPhone
[Citerad text är dold]

Caroline Sköld <caroline.skold@jurstud.com> 22 januari 2020 15:49
Till: styrelsen@jurstud.com

Beslut har fattats i enlighet med förslaget. Jag förklarar därmed detta PC-möte avslutat 15.49 den 20 januari 2020.
Beslutet kommer biläggas nästföljande styrelseprotokoll. 
[Citerad text är dold]

https://www.google.com/maps/search/Frescativ%C3%A4gen+16+114+18,+Stockholm?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Frescativ%C3%A4gen+16+114+18,+Stockholm?entry=gmail&source=g
tel:802008-9614
mailto:caroline.skold@jurstud.com
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Dustin Zojaji <dustin.zojaji@jurstud.com>

Fwd: Per Capsulam-beslut angående barpriser
1 meddelande

Era Krasniqi <era.krasniqi@jurstud.com> 10 februari 2020 17:45
Till: dustin.zojaji@jurstud.com

Skickat från min iPhone

Vidarebefordrat brev:

Från: Elliot Retsmar <elliot.retsmar@jurstud.com>
Datum: 22 januari 2020 14:13:50 CET
Till: Era Krasniqi <era.krasniqi@jurstud.com>
Ämne: Re: Per Capsulam-beslut angående barpriser

Ja

Love Elliot

On Wed, 22 Jan 2020, 11:00 Era Krasniqi, <era.krasniqi@jurstud.com> wrote:
Ja

Era

Skickat från min iPhone

22 jan. 2020 kl. 10:00 skrev Caroline Sköld <caroline.skold@jurstud.com>:

Ja 

- - - - 
Med vänliga hälsningar,
Caroline Sköld

Ordförande
Juridiska Föreningen vid
Stockholms universitet

Mobiltelefon: +46700623058
E-post: caroline.skold@jurstud.com

Besöks- och postadress:
Frescativägen 16
114 18, Stockholm

Org.nr: 802008-9614
 
 

mailto:elliot.retsmar@jurstud.com
mailto:era.krasniqi@jurstud.com
mailto:era.krasniqi@jurstud.com
mailto:caroline.skold@jurstud.com
tel:+46700623058
mailto:caroline.skold@jurstud.com
https://www.google.com/maps/search/Frescativ%C3%A4gen+16+114+18,+Stockholm?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Frescativ%C3%A4gen+16+114+18,+Stockholm?entry=gmail&source=g
tel:802008-9614
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Skickat från min iPhone

22 jan. 2020 kl. 07:33 skrev Caroline Sköld
<caroline.skold@jurstud.com>:

Hej,

På grund av formaliamässiga skäl kommer här ett nytt PC-möte
öppnas. Jag ville även ta det via mail så underlag framgår tydligare för
samtliga. Det i Fb-gruppen är alltså ej giltigt. Skriv till mig om ni har
formaliafrågor angående detta. 

PC-BESLUT 

Klockan är 07:33 den 22 januari 2020 och jag som ordförande
förklarar det här per capsulam-mötet öppnat. Mötet hålls med stöd av
25 a § i stadgarna, och beslut som fattas härvid måste fastställas på
nästkommande styrelsemöte.

Är det styrelsens mening att justera barpriserna till: 

Klubb - 25 (öl/cider), 40 (vin), 50 (drink/shot), 65 (red bull vodka/
french 75)
Övriga - 35 (öl), 40 (vin), 50 (drink/shot), 65 (red bull vodka/ french 75)

Svara i sådant fall med ”JA” till styrelsen@jurstud.com.  Om inte
- svara i sådant fall om ni önskar reservera er
till styrelsen@jurstud.com. 

Skäl till höjningen: 
• Sammantaget är det så att dryckesförsäljning budgeterades till
cirka 1600000 men sålde endast för cirka 1160000 och eftersom
dryckesbudgeten budgeterats att täcka för andra kommittéer har vi i
det stora hela gått minus -639 000. 
• Att justera priserna enligt förslaget kommer ge oss en möjlighet att
öka försäljningspriset på ett sätt som kan bidra till att budgeten går
runt så snabbt som möjligt.
• Styrelsen 2019 sänkte priserna i början av förra året, varför
prisförslaget enligt ovan har fungerat tidigare. 
• Alternativet är i praktiken att sänka olika budgetposter med cirka 600
000kr, vilket visar på att justera priserna är ett bra första steg då annat
skulle innebära att samtliga kommittéer skulle behöva sänka
budgeten. 
• Anledningen till att vi tar PC är för att verksamheten börjar denna
vecka och föreningen har inte råd med annat just nu.
• Vi kommer att tillsätta en utredningsgrupp som kommer utreda
frågan ytterligare och eventuellt göra uppdelningar mellan pub/fest.
Allt ovan kommer redovisas på styrelsemötet på måndag.

mailto:caroline.skold@jurstud.com
mailto:styrelsen@jurstud.com
mailto:styrelsen@jurstud.com
tel:1600000
tel:1160000
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Detta har vi kommit fram till i samråd med klubbmästeriet (KM, VKM,
VKM) samt skattmästeriet.

Jag hänvisar er till Skattmästeriet vid frågor eller funderingar. 

- - - - 
Med vänliga hälsningar,
Caroline Sköld

Ordförande
Juridiska Föreningen vid
Stockholms universitet

Mobiltelefon: +46700623058
E-post: caroline.skold@jurstud.com

Besöks- och postadress:
Frescativägen 16
114 18, Stockholm

Org.nr: 802008-9614
 
 

tel:+46700623058
mailto:caroline.skold@jurstud.com
https://www.google.com/maps/search/Frescativ%C3%A4gen+16+114+18,+Stockholm?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Frescativ%C3%A4gen+16+114+18,+Stockholm?entry=gmail&source=g
tel:802008-9614
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Dustin Zojaji <dustin.zojaji@jurstud.com>

Fwd: Per Capsulam-beslut angående barpriser 
1 meddelande

Caroline Sköld <caroline.skold@jurstud.com> 28 januari 2020 20:17
Till: Dustin Zojaji <dustin.zojaji@jurstud.com>

Skickat från min iPhone

Vidarebefordrat brev:

Från: Oskar Berg <oskar.berg@jurstud.com>
Datum: 22 januari 2020 11:21:44 CET
Till: Caroline Sköld <caroline.skold@jurstud.com>
Ämne: Re:  Per Capsulam-beslut angående barpriser

Ja

On Wed, 22 Jan 2020 at 07:33 Caroline Sköld <caroline.skold@jurstud.com> wrote:

Hej,

På grund av formaliamässiga skäl kommer här ett nytt PC-möte öppnas. Jag ville även ta det via
mail så underlag framgår tydligare för samtliga. Det i Fb-gruppen är alltså ej giltigt. Skriv till mig
om ni har formaliafrågor angående detta. 

PC-BESLUT 

Klockan är 07:33 den 22 januari 2020 och jag som ordförande förklarar det här per capsulam-
mötet öppnat. Mötet hålls med stöd av 25 a § i stadgarna, och beslut som fattas härvid måste
fastställas på nästkommande styrelsemöte.

Är det styrelsens mening att justera barpriserna till: 

Klubb - 25 (öl/cider), 40 (vin), 50 (drink/shot), 65 (red bull vodka/ french 75)
Övriga - 35 (öl), 40 (vin), 50 (drink/shot), 65 (red bull vodka/ french 75)

Svara i sådant fall med ”JA” till styrelsen@jurstud.com.  Om inte - svara i sådant fall om ni
önskar reservera er till styrelsen@jurstud.com. 

Skäl till höjningen: 
• Sammantaget är det så att dryckesförsäljning budgeterades till cirka 1600000 men sålde endast
för cirka 1160000 och eftersom dryckesbudgeten budgeterats att täcka för andra kommittéer har vi
i det stora hela gått minus -639 000. 
• Att justera priserna enligt förslaget kommer ge oss en möjlighet att öka försäljningspriset på ett
sätt som kan bidra till att budgeten går runt så snabbt som möjligt.
• Styrelsen 2019 sänkte priserna i början av förra året, varför prisförslaget enligt ovan har fungerat
tidigare. 
• Alternativet är i praktiken att sänka olika budgetposter med cirka 600 000kr, vilket visar på att
justera priserna är ett bra första steg då annat skulle innebära att samtliga kommittéer skulle
behöva sänka budgeten. 

mailto:oskar.berg@jurstud.com
mailto:caroline.skold@jurstud.com
mailto:caroline.skold@jurstud.com
mailto:styrelsen@jurstud.com
mailto:styrelsen@jurstud.com
tel:1600000
tel:1160000
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• Anledningen till att vi tar PC är för att verksamheten börjar denna vecka och föreningen har inte
råd med annat just nu.
• Vi kommer att tillsätta en utredningsgrupp som kommer utreda frågan ytterligare och eventuellt
göra uppdelningar mellan pub/fest. Allt ovan kommer redovisas på styrelsemötet på måndag.

Detta har vi kommit fram till i samråd med klubbmästeriet (KM, VKM, VKM) samt skattmästeriet.

Jag hänvisar er till Skattmästeriet vid frågor eller funderingar. 

- - - - 
Med vänliga hälsningar,
Caroline Sköld

Ordförande
Juridiska Föreningen vid
Stockholms universitet

Mobiltelefon: +46700623058
E-post: caroline.skold@jurstud.com

Besöks- och postadress:
Frescativägen 16
114 18, Stockholm

Org.nr: 802008-9614
 
 

-- 
Vänliga hälsningar,

Oskar Berg
Borgmästare

Kontor: +46 (0)8-15 69 71
Telefontid: Mån-fre 09-17
(eller överenskommelse)
E-post: oskar.berg@jurstud.com

Juridiska föreningen vid
Stockholms universitet

Besöks- och postadress:
Frescativägen 16
114 18 STOCKHOLM

http://jurstud.com/

Org.nr: 802008-9614

tel:+46700623058
mailto:caroline.skold@jurstud.com
https://www.google.com/maps/search/Frescativ%C3%A4gen+16+114+18,+Stockholm?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Frescativ%C3%A4gen+16+114+18,+Stockholm?entry=gmail&source=g
tel:802008-9614
mailto:oskar.berg@jurstud.com
https://www.google.com/maps/search/Frescativ%C3%A4gen+16+114+18,+Stockholm?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Frescativ%C3%A4gen+16+114+18+STOCKHOLM?entry=gmail&source=g
http://jurstud.com/
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