Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 10 maj 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 Andreas Ferelius och Hanna Lundkvist.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2016-05-03 bordläggs till nästa vecka.
§ 6 JD

§ 7 General
Generalerna meddelar att de haft ett möte med fejknollorna för insparken, och bland annat
gått igenom respektive fejknollas ”roll”. Vidare ska generalerna, tillsammans med styrelsen,
gå igenom generalernas utformade planering som generalerna gjorts hittills, och även gå
igenom JF:s riktlinjer med generalerna. Mötet kommer att ske under torsdagen den 12 maj,
klockan 12.00 – 13.00.
§ 8 Ordförande

Ordförande meddelar att den 29/8 ska styrelsen, efter de nyas studenters kursintroduktion,
genomföra en rundvandring på universitetet.
Ordförande meddelar vidare att den 13/10 ska styrelsen närvara under de nya studenternas
tentainformation.
§ 9 Vice ordförande
Vice ordförande meddelar att rättegångstävlingen föregående vecka gick bra, och att IGNE
advokatbyrå var mycket nöjd med samarbetet och prestationerna under tävlingen.
§ 10 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig meddelar att den inköpta skrivaren förhoppningsvis kommer levereras
under dagen.
§ 11 Marknad
Marknadsansvarig meddelar att priset för Stockholmsresan är bestämt. Till en början landade
priset på ett betydligt högre belopp än tidigare år eftersom budgeten för marknadsansvarige är
lägre i år, men lösningen är att fördela om några tusen från någon av marknadsansvarigs andra
budgetposter, och lägga dessa pengar på Stockholmsresan istället. Detta är någonting som
marknadsansvarig har rådfrågat föregående års ansvarig om. Det skulle medföra att
biljettpriset per biljett landar på 350 kr. Marknadsansvarig meddelar att ett event om
Stockholmsresan och biljettförsäljning kommer att postas inom kort på sociala medier.
§ 12 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig meddelar att hon haft ett möte med studierektorn som gick väldigt bra,
och att utbildningsansvarige fick en del tips ang. basgrupper och frågan om lagsamlingar samt
att det diskuterades om kursutvärderingar. Under mötet diskuterades även kommande termin
5 och gamla tentafrågor. Utbildningsansvarig meddelar vidare att möte med
utbildningsutskottet kommer att gå av stapeln på fredag, den 13 maj.
§ 13 Info
Informationsansvarig meddelar att datumet för examensceremonin är preliminärt bestämt till
lördagen den 21 januari 2017. Universum och Aula Nordic är preliminär bokat.
Informationsansvarig meddelar vidare att JF:s kontaktperson på Basemedia har svarat
angående vårt avtal med dem, att det inte slöts något bindande avtal. Basemedia levererade
endast en webblösning och hade en utbildning med dåvarande kontaktpersoner, men att inget
bindande avtal upprättades.
§ 14 Studiesociala
Sport
Sportmästare meddelar att det kommer vara sommaruppehåll från JF:s idrottsträningar från
och med i veckan, detta är någonting som sportmästare kommer gå ut med inom kort.
Sportmästare meddelar att eventet med Laserdome kommer att ställas in då det varit lågt
intresse.
Sportmästare meddelar vidare att JF fått en förfrågan att nästa års skidresa genomförs
tillsammans med IKSU Alpins skidresa. Detta skulle innebära att JF:s medlemmar skulle få

en egen buss och även få bo tillsammans, men att JF inte kommer behöva planera själva
resan, utan att det är IKSU Alpin som arrangerar den. Detta skulle medföra att resan blir av,
även om intresset från JF:s medlemmar är lågt. Styrelsen ser positivt på förslaget.
Klubb
Klubbmästare meddelar att han fått svar från Universum angåeden banketten. Utifrån
kostnadsförslagen står det klart att Äpplet är det billigaste alternativet. Klubbmästare ska
utreda om institutionen kan och är villiga att sponsra till banketten.
Klubbmästare berättar att nästa EPP är på fredag, den 13/5. Både HHUS och JF kommer att
gå in med 500 kronor var för det gemensamma priset för quizet. Inga hamburgartallrikar
kommer att erbjudas då detta enbart skulle rikta sig till JF:s medlemmar.
Klubbmästare meddelar att datumet för tentafesten är bokat till den 3 juni, vilket är datumet
då termin 2 skriver sin tentamen.
§ 15 JR
Ordförande för JR meddelar att det kommer att vara sommaruppehåll från och med nästa
vecka.
§ 16 de Facto
Chefredaktör för de Facto meddelar att nästa nummer av tidningen kommer att släppas inom
kort. Angående första höstnumret nästa år kommer ett möte att hållas under nästa vecka,
förslag om höstnumret ska innehålla en introduktion om föreningen samt en presentation om
Umeå, för att underlätta för de nya studenterna.
§ 17 Övriga frågor
Representant för huvudansvarig för JD meddelar att de vill ha budgetmöte med styrelsen
nästkommande vecka, preliminärt på tisdagen den 17 maj klockan 17.
Utbildningsansvarig tar upp riktlinjerna och styrelsen avslutar genomgången av dessa.
Informationsansvarig lyfter frågan om att färdigställa och protokollföra styrelsens motivering
till EU-temat. Nedan följer de frågor som lyftes på föregående veckas möte, samt
motiveringarna till dessa.
Hur styrelsen motiverat det fattade beslutet kring temat?
Styrelsens majoritet anser att EU-temat kan tillföra en extra dimension till insparken, som
generalerna uttryckt det. Detta dels genom relevans till utbildningen och EU-rätten som läses
under den första terminen samt även genom att möjliggöra nya inslag och alternativa varianter
på klassiska moment under insparken. Exempel på idéer som generalerna presenterat är att
lägga upp välkomstsamlingen och efterföljande tipspromenad som en flygresa genom Europa,
att ha en Eurovisionsittning och att göra en alldeles egen variant av EU-projektet seniors in
motion (ni kan nog gissa vad det går ut på!). Vad gäller riskerna med temat så arbetar vi i
styrelsen och generalerna hela tiden proaktivt för att säkerställa att insparken genomsyras av
de värderingar som JF står för.

Hur styrelsen motiverar att vi väljer EU-tema, med hänsyn till oroligheterna i Europa?
Temat ska inte utnyttjas på ett sätt som refererar till några specifika oroliga perioder i Europas
historia.
Vad händer om någon säger någonting rasistiskt?
Styrelseledamot/ general/ fadder tar denne individ åt sidan och förklarar att sådana uttalanden
är inte OK, vare sig i allmänhet eller i samband med någonting som JF arrangerar, oavsett
tema eller sammanhang i övrigt. Här kan hänvisas till vår antidiskrimineringspolicy och
gällande lag om så behövs. Fortsätter denna typ av uppträdande får individen avvisas från JF:s
event till dess att denne kan ändra sitt beteende.

§ 18 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet,
Filippa Alsén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Andreas Ferelius
Chefredaktör de Facto

___________________________
Justerat, Hanna Lundkvist
Ordförande

