Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 19 april 2016
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Hanna Lundkvist.
§ 2 Närvaro
Ordförande Hanna Lundkvist, vice ordförande Tim Prellwitz, informationsansvarig Filippa
Alsén, ekonomiansvarig Emelie Carlsson, utbildningsansvarig Siran Alkhamisi,
marknadsansvarig Anna Holmgren, klubbmästare Torgny Palm, sportmästare Jolinn Uhlin,
chefredaktör de Facto Andreas Ferelius och ordförande JR Hilda Skogqvist.
§ 3 Val av justerare
Till justerare väljs Siran Alkhamisi och Tim Prellwitz.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Styrelsen tar beslut om att ändra dagordningen till att börja med punkterna JD och General.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2016-04-12 godkänns.
§ 9 JD
Huvudansvariga för JD meddelar att de haft överlämning från föregående års huvudansvariga
föregående vecka. Huvudansvariga meddelar vidare att de börjat kolla på budgeten. De
berättar även att det har varit bra respons från undersökningarna som gjorts i klasserna samt
att arbetet med JD:s hemsida går framåt. Slutligen meddelar huvudansvariga för JD att de ska
boka möte med Unionen och Uniaden.
§ 9a General
Generalerna presenterar det tilltänkta temat för årets nollning, vilket styrelsen tillsammans
med generalerna diskuterar. Generalerna har presenterat en riskanalys som

styrelseledamöterna läst igenom och presenterar synpunkter om. Styrelsen framhåller vikten
av proaktivt arbete och att det finns risker som måste beaktas. Styrelsen framhåller vidare
vikten av ett nära samarbete mellan styrelsen och generalerna under arbetets gång. Vidare
framhåller styrelsen att inga lekar/aktiviteter som förknippas med krig och våld ska
arrangeras.
Temat som generalerna presenterar är ett EU-tema och att respektive nollningsgrupp kommer
att få ett land tilldelat till sig. Styrelsen röstar huruvida styrelsen ska godta temat eller ej.
Styrelsen ställer dig bakom temat som generalerna presenterar, men framhåller att ett bra
samarbete och en tydlig dialog är av stor vikt. Utbildningsansvarig ställer sig som skiljaktig i
omröstningen.
Ett extra möte bestäms till torsdagen den 21 april klockan 10.30 för att vidare diskutera mer
specifika lekar/aktiviteter för nollningen samt vilka länder som kan vara aktuella att tilldela de
respektive nollningsgrupperna.
§ 6 Info
Informationsansvarig berättar om mötet tillsammans med utbildningsansvarig och Johan
Vikström i lördags vilket handlade om JF:s hemsida. Informationsansvarig framhåller att det
är ett omfattande arbete att utforma en ny hemsida och att det kommer krävas utomstående
hjälp för att genomföra ett sådant projekt. Styrelsen kommer fram till att överväga tills nästa
möte huruvida vi ska byta JF:s hemsida eller inte samt fundera kring förslag om vem som
skulle kunna skapa en ny hemsida.
§ 7 Ordförande
Ordförande meddelar att antidiskrimineringspolicyn är klar att anta.
Ordförande berättar att Lunds bal är i helgen och att flygbiljetterna tur och retur är bokade.
Den totala kostnaden för biljetterna är 3117 kronor. Styrelsen tar beslut på detta.
§ 8 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att hon kommer att ansöka om befrielse från att deklarera.
Styrelsen tar beslut på detta.
§ 10 Marknad
Marknadsansvarig vill utvidga sin budgeterade post för JF-ryggsäcken med 3000 kr, vilket
blir en totalsumma på 38 000 kronor efter utökningen. Styrelsen tar beslut om att utvidga
budgeten med 3000 kronor.
§ 11 Studiesociala
Sport
Sportmästare tar upp avtalet om Umeå World Cup, och huruvida styrelsen ställer sig till att
ingå avtalet. Avtalet gäller i ett år, och kan sedan förlängas. Sportmästare framhåller sitt
ställningstagande om avtalet, och anser att det skulle effektivisera och förenkla arbetet kring
fotbollsturneringen att vara med och arrangera, alltså att skriva på avtalet. Ytterligare en
fördel är att det blir billigare som arrangör, 500 kronor, än att betala 1500 kronor om man
endast deltar i turneringen. Eventuella kostnader som skulle uppstå delar alla arrangörer på,
och eventuella vinster går till den tillhörande sittningen. Styrelsen tar beslut på detta.

Klubb
Klubbmästare meddelar att han vill ha 10 stycken hamburgertallrikar till nästa EPP. Detta ger
en totalkostnad på 599 kronor. Styrelsen tar beslut om detta.
§ 12 De Facto

§ 13 JR

§ 14 Utbildningsansvarig

§ 15 Vice ordförande

§ 16 Övriga frågor
Ordförande framhåller ett förslag om att ha ett extra styrelsemöte för att ta upp de frågor som
inte hanns med under dagens möte. Styrelsen beslutade således om ett extra möte på torsdag,
den 21 april klockan 09.30.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet,
Filippa Alsén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Siran Alkhamisi
Utbildningsansvarig

___________________________
Justerat, Tim Prellwitz
Vice ordförande

Juridiska föreningens extra insatta styrelsemöte 21 april 2016
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Hanna Lundkvist.
§ 2 Närvaro
Ordförande Hanna Lundkvist, informationsansvarig Filippa Alsén, ekonomiansvarig Emelie
Carlsson, utbildningsansvarig Siran Alkhamisi, marknadsansvarig Anna Holmgren,
klubbmästare Torgny Palm, sportmästare Jolinn Uhlin, chefredaktör de Facto Andreas
Ferelius och ordförande JR Hilda Skogqvist.
§ 3 Val av justerare
Till justerare väljs Siran Alkhamisi och Hanna Lundkvist.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2016-04-19 godkänns.
§ 6 Info
Informationsansvarig meddelar om inköp av ketchup, kaffe och mjölk. Totalt blev detta en
summa på 82 kronor.
Informationsansvarig meddelar att det återigen har varit problem vid utskrift från JF:s dator.
Det framgår att det är bildhanteringsprogrammet som är problemet den här gången. Styrelsen
diskuterar huruvida vi ska köpa in en ny skrivare respektive en ny dator, beroende på vart
problemet finns. Detta är någonting som kommer att diskuteras vidare. Andreas tar på sig att
kolla upp detta vidare, specifikt kring köp av ny dator.
§ 7 Ordförande
Ordförande meddelar att föreningen har fått en förfrågan av en medlem att vi kan få en kyl

och en frys, som vi således ska kunna ha i JF-rummet. Ordförande har varit hos husservice för
att höra hur de ser på detta. Det finns begränsningar hur mycket elektroniska apparater som
får finnas i JF-rummet, vilket innebär att mikrovågsugnarna och kaffekokaren inte kan vara
kvar om vi ska ha kyl och frys samt att föreningen ensam ansvarar vid eventuella problem.
Styrelsen väljer därför att inte anta erbjudandet om kyl och frys till JF-rummet.
Ordförande tar upp den framarbetade antidiskrimineringspolicyn. Styrelsen diskuterar
innehållet och kommer fram till att en mindre redaktionell ändring ska göras. Ordförande tar
på sig att ändra i policyn, och styrelsen antar således antidiskrimineringspolicyn med
justerade ändringar.
Ordförande frågar styrelsen om det finns några eventuella punkter som ordförande ska ta upp
under möten i Lund i helgen. Det som ska tas upp är hur de andra lärosätena ställer sig till
olika teman på sittningar etc, och även berätta om banketten som kommer att hållas den 1
oktober.
Ordförande framhåller vikten av att hålla sig till mötestiderna, och uppmanar om att skriva ut
respektive posters mötespunkter på styrelsens facebooksida innan ett möte för att effektivisera
styrelsemötena.
§ 8 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att det finns 2000 kronor extra från återsparkssittningen. Dock har
vi en faktura på 11 000 kr från föregående års ”fabriken”. Huruvida de extra pengarna ska
betala av fakturan från återsparken eller användas till exempelvis den kommande banketten
kommer att diskuteras framöver.
§ 9 JD

§ 9a General
Ordförande lyfter att det inkommit ett mejl angående kritik mot beslutet att ha ”EU-tema”,
vilket styrelsen tog beslut på tisdagen den 19 april. Mejlet som inkommit lyder:
”Efter att ha läst protokollet från mötet den 19/4 vill vi framföra kritik mot styrelsens beslut
gällande tema för insparken 2016. Vi ifrågasätter starkt att välja EU-tema för insparken är
ett bra val, vi anser inte att det är lämpligt på grund av de oroligheter som råder inom EU
idag. Vi ser många situationer som skulle kunna vara problematiska så som bärande av
flagga/hur får den bäras/ flagglag, vilka länder som ska väljas/vilka länder som väljs bort,
vad som får sjungas/ ropas/nationalsånger, hur man får klä ut sig, om en person ställer sig
negativ till EU, att man kan ställa sig negativ till att representera ett visst land (tänk om en
jude med en mormor som upplevde andra världskriget hamnar i Tysklands nollegrupp?). Hur
motiverar styrelsen att EU-temat valdes före ett mindre problematiskt tema t ex.
regnbågstema, djurtema?
Insparken är den första bilden nollorna får av juristprogrammet och det är viktigt att alla
känner sig välkomna. Vi vill att styrelsen ändrar sitt beslut.
Med vänlig hälsning
En grupp av anonyma medlemmar.”

Det råder oenighet i styrelsen hur detta ska bemötas, antingen om beslutet att godkänna temat
ska ändras med hänvisning till styrelsens policys eller om temat ska kvarstå. Generalerna
framhåller att fördelarna med temat, att det är roligt med nytänkande och ett nytt tema, väger
tyngre än de negativa riskfaktorerna. Argument om att temat inte rimligtvis bör ändras på
grund av att en grupp av medlemmar riktar kritik, framhålls.
Styrelsen är inte enig i sin ståndpunkt om huruvida riskfaktorerna väger tyngre än de positiva
aspekterna med temat. Ledamöter framhåller vikten av att ta mejlet på allvar och att temat
kommer innebära mycket extra arbete för både generalerna och för styrelsen. Efter att ha vägt
fördelar respektive nackdelar och riskfaktorerna vidhåller styrelsen att stå fast vid sitt beslut
att godkänna temat. Styrelsen menar vidare att problematiska element inte ska inrymmas inom
temat och att olika aktivitet ska diskuteras löpande. Generalerna kommer att ge ett förslag på
den inkomna kritiken, som kommer att skickas till medlemmarna ifråga. JF kommer att
presentera temat utifrån JF:s synvinkel genom sina olika kanaler. I den presentationen
kommer det tydliggöras vilka problematiska faktorer som uteslutits samt vad som innefattas i
EU-temat. Detta för att undvika upprepad kritik som redan eliminerats genom uteslutande av
eventuella problematiska element.
Styrelsen tar beslut om att inte tillåta flaggor med det respektive lands flagga, utan att landet
istället får skrivas på flaggan.
§ 10 Marknad
Marknadsansvarig berättar om en förfrågan om att sälja väskorna som finns kvar från de som
T1 fick förra hösten. Styrelsen tycker att detta är ett bra förslag, att sälja väskorna för en billig
peng under en lunch. Marknadsansvarig tar på sig att marknadsföra om väskförsäljningen och
att nå ut till medlemmarna om detta.
Marknadsansvarig uppdaterar styrelsen om arbetet med Stockholmsresan. Alla besök på de
affärsjuridiska byråerna är bokade, och att även bokningarna av de humanjuridiska byråerna
är under kontroll. Marknadsansvarig meddelar vidare att bussen för resan är bokad, och att
kostnaden för denna ska förmedlas till institutionen eftersom de betalar för bussresan.
Marknadsansvarig berättar att biljettförsäljningen för resan kommer att vara i mitten av maj.
De som studerar utomlands eller har praktik kommer ha möjlighet att köpa biljett genom en
vän, detta på grund av att dessa studenter omöjligt kan köpa biljett på egen hand. De äldre
terminerna har företräde, och företrädet riktar sig till termin 9 till termin 7.
Marknadsansvarig meddelar att jackorna förhoppningsvis kommer i veckan.
Marknadsansvarig meddelar vidare att samarbetsavtalen är klara. Som kostnaderna ser ut nu
ligger kostnaderna ungefär 1000 kr över vad som är budgeterat.
Klubbansvarig framför förslag om att marknadsansvarig kan söka kaffe-sponsor. För att detta
ska vara möjligt måste marknadsföringen vara tydlig, att exempelvis loggan inte kommer att
vara med vid event och på hemsidan. Hur ett eventuellt samarbete skulle se ut i praktiken får
diskuteras vidare.
§ 11 Studiesociala
Sport
Sportmästare meddelar att spökbollen går bra.

Sportmästare berättar vidare om en förfrågan om att ha ”tjejfotboll” på IKSU för att locka mer
tjejer att vara med på fotbollsträningarna. Sportmästaren menar att det i nuläget inte är aktuellt
att JF hyr en hall på IKSU då detta skulle medföra alltför stora kostnader och arbete. Det går
däremot bra att låna ut bollar och västar om det finns en grupp tjejer som på egen hand bokar
en hall. Förslaget om att i framtiden införa ”tjejfotboll” som endast riktar sig till våra
kvinnliga medlemmar tycker styrelsen är ett bra förslag som får diskuteras mer framöver.
Sportmästare meddelar även att Beach vollybollsturneringen inte kommer att bli av, då de
andra programmen som skulle vart med på turneringen inte har gett någon respons.
Sportmästare lyfter förslaget om att ha en laserdome-turnering i vår, vilket är någonting som
kommer att diskuteras närmare i ett senare möte.
Klubb
Klubbmästare berättar om den stundande EPP:n på fredag, den 22 april.
Klubbmästare uppdaterar styrelsen om arbetet med banketten och att ett möte med Universum
har hållits. För att se vilket alternativ som blir mest fördelaktigt för föreningen kommer ett
möte med Äpplet (Folkets hus) också att hållas. Styrelsen framhåller även förslag hur man ska
vinka sittningen till att det är ett 25-års jubileum och ingen vanligt finsittning.
§ 12 De Facto
Chefredaktör för de Facto meddelar att arbetet med numret går framåt samt ger förslag om
kommande idéer för tidningen. Ett exempel på det är att ha med intervjuer med tidigare
studenter som jobbar på lite ovanliga arbetsplatsen samt en ingående presentation av vad de
olika posterna/utskotten i JF gör.
§ 13 JR
Ordförande för JR berättar om att Stefan på kåren har framfört positiv feedback vad avser
avtalsgranskningen, och att samarbetet fungerar bra.
§ 14 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig ger styrelsen en uppdatering från vad programrådet tog upp under senaste
mötet. En av punkterna var att antalet studenter som genomför kursutvärderingarna ser bättre
ut från det att utbildningsansvarig tillträdde. Dock framkommer av kursutvärderingarna riktar
stor kritik mot upplägget i termin 5, specifikt att tentan i termin 5 är för omfattande. Lärarna
ska ta tag i problematiken och se över hur detta kan åtgärdas, exempelvis minska
omfattningen av tentamen.
Utbildningsansvarig berättar vidare den positiva nyheten att de nya studenterna som börjar i
höst kommer att skriva digitala tentor under hela deras studietid, och att den termin som
började med digitala tentor kommer att få fortsätta med det även i fortsättningen.
Utbildningsansvarig meddelar vidare om att en kompetensutbildning diskuterades på
programrådet. Syftet med en kompetensutbildning skulle vara att högutbildade flyktingar som
kommer till Sverige, ska ha möjlighet att studera på juristprogrammet under en kortare tid, då
en utbildning redan finns.

Utbildningsansvarig berättar vidare om frågorna som utbildningsansvarig kommer att ta upp
under JURO-mötet i Lund i helgen. Det som kommer att diskuteras är basgrupper, hur vi i
Umeå arbetar med basgrupper samt hur man ska bemöta problematiken av att en elev hamnar
i en ”dålig” basgrupp. Det kommer även att diskuteras hur de olika intuitionernas
lagsamlingar ser ut, och hur ett eventuellt samarbete skulle kunna se ut.
§ 15 Vice ordförande

§ 16 Övriga frågor
Utbildningsansvarig framför ett förslag om att ändra dagordning på så vis att
marknadsansvariges, utbildningsansvariges, JD:s och generalposten flyttas längre upp i
dagordningen då dessa poster oftast har mycket information som måste lyftas i styrelsen.
Styrelsen tar beslut om att ändra dagordningen.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet,
Filippa Alsén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Siran Alkhamisi
Utbildningsansvarig

___________________________
Justerat, Hanna Lundkvist
Ordförande

