Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 29 FEBRUARI 2019
1 § Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Bergqvist.

2 § Närvaro
Ordförande

Fanny Bergqvist

Närvarande

Vice ordförande

Sara Curan

Närvarande

Ekonomiansvarig

Emelie Häger

Närvarande

Marknadsansvarig

Olle Göterfelt

Närvarande

Utbildningsansvarig

Anton Okic

Närvarande

Informationsansvarig

Emma Aminy

Närvarande

Sportmästare

Rasmus Nilsson

Närvarande

Klubbmästare

Amanda Alwall

Närvarande

Ordförande för JR

Mattias Svanström

Närvarande

Chefredaktör för de Facto

Daniel Stormlund

Närvarande

3 § Val av justerare
Till justerare valdes Sara Curan och Emelie Häger.

4 § Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

5 § Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2019-10-22 godkändes.

6 § Studentombud
Studentombudet informerade styrelsen om kår-mingelkvällarna som ska hållas framöver och
rekommenderade styrelsen att delta nästa gång, då det är väldigt givande diskussioner och
mycket pepp. På minglet som hölls förra veckan informerades om en sittning som ska hållas
av Umeå Studentkår, så studentombudet upprepade informationen för styrelsen.
Ansökningarna till arbetsgruppen som planerar sittningen är öppna.
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Studentombudet informerade styrelsen om samarbetet med RFSU och föreläsningarna som
kommer hållas under vecka 46 om t.ex. manlighetsnormer och porrfilter.
Studentombudet gav styrelsen en eloge för paneldebatten som hölls om psykisk ohälsa.

7 § JD
Projektansvariga informerade styrelsen om att Umeå Studentkår eventuellt ska hålla en mässa
samtidigt som JD som ska handla om volontärarbete. Studentombudet sa att han kan
återkomma nästa vecka med återkoppling från Umeå Studentkår angående detta, så styrelsen
bordlade diskussionen till nästa vecka.
Projektansvariga informerade om ett avhopp av en utställare. Dock hade dom även fått in en
förfrågan av en annan utställare, så eventuellt blir alla platser fyllda ändå.
Projektansvariga frågade ordförande angående lunchen med ordföranden för andra JF och
JURO som sker i samband med JD och dom kom överens om att att lunchen är på Hjortron.
Projektansvariga frågade om någon kan ha ett möte med bankettansvariga som har bra koll på
inköp av alkohol till fabriken och ordföranden sa att hon kan hjälpa dom.

8 § Ordförande
Ordförande ville diskutera marknadsföringen av Chefredaktör för de Facto, då ingen är
nominerad till den posten. Styrelsen ska lägga upp marknadsföring för spontanansökningar
och chefredaktören ska lägga upp en text med information om sin post.
Ordförande ville diskutera att skriva ihop en lathund över hur man söker utlandsstudier, då
hennes process att söka har varit otroligt beroende av hjälp från vice ordförande.
Studentombudet kunde framföra förslaget till Umeå Studentkår, då det når ut till fler
studenter än bara juriststudenter.
Ordförande ville diskutera hennes och utbildningsansvariges budget för resor till och från
baler, samt för boende. Posten för balbiljetter har gått över med 6 000 kr, men slår man ihop
alla poster för deras resor kommer dom inte att gå över budget. Det beror främst på höjda
priser på balbiljetter och att Karlstad inte fanns med i budgeten.
Ordförande ville ta beslut om resa till och från Stockholm för henne om 831 kr. Styrelsen
godkände beslutet.
Ordförande ville ta beslut om två balbiljetter till Stockholm om 1 700 kr. Styrelsen godkände
beslutet.
Ordförande ville diskutera kårens eventuella sångbok, då kåren frågade om våra medlemmar
skulle vara intresserade av att vara med och påverka innehåller. Då informationen kan skrivas
i kårbladet, ansåg inte styrelsen att JF måste marknadsföra det då vi har en egen sångbok.
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Ordförande påminde styrelsen om att söka kårens verksamhetsstipendium.
Ordförande ville informera om att kåren ska komma till JF under lunchtimmen och informera
studenter om förhållandet mellan Umeå Studentkår och JF, dom ska komma under två
lunchtimmar under vecka 46.
Ordförande ville diskutera motionerna för stadgeändringar som hon, ekonomiansvarig och
informationsansvarig har skrivit ihop. Styrelsen tyckte att ändringarna såg bra ut och
förslagen ska skickas till inspektorn omgående.
Ordförande ville diskutera en förändring i dagordningen på styrelsemöten, som istället är
baserad på vad som ska tas upp på mötet och inte posterna. Den nya dagordningen ska provas
nästa styrelsemöte och utvärderas.

9 § Vice ordförande

10 § Ekonomiansvarig

11 § Marknadsansvarig
Marknadsansvarig ville ta beslut om inköp av JF-tröjor om 19 512,5 kr. Styrelsen godkände
beslutet. Styrelsen tog beslut på att sälja JF-tröjorna för 100 kr/st.

12 § Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade styrelsen om sitt möte med institutionen och
utbildningsutskottet. Han hade lyft frågan till institutionen om att basgrupperna släpps för
sent och gav förslaget om att båda basgrupperna ska släppas i början av året. Vidare
diskuterades att utvidga utbudet av valbara kurser, då han hade framfört klagomål om det
dåliga utbudet.
Utbildningsansvarig informerade styrelsen om sitt möte med kåren. En nybörjarenkät har
skickats ut till T1:orna. Vilorum ska eventuellt införas i UB. Toaletterna som är avstängda i
samhällsvetarhuset skulle renoverats, men under processen tog pengarna slut. Nu har
processen inletts för att sätta tillbaka dom gamla toaletterna.

13 § Informationsansvarig
Informationsansvarig ville diskutera subventionering av examensbiljetter för medlemmar.
Styrelsen hade redan beslutet under förra terminen att endast medlemmarnas biljetter ska
subventioneras, då det är det är alternativet som främst gynnas medlemsnyttan. Till följd av
Umeå Studentkårs nya policy får inte föreningen subventionera dryckespaketet på examen,
alltså diskuterade styrelsen endast subventionering av det alkoholfria alternativet. Styrelsen
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bestämde att biljetten för medlemmar utan alkohol ska kosta 300 kr (jfr. 405 med alkohol)
och för resterande gäster 665 kr (jfr. 770 kr med alkohol).

14 § Sportmästare

15 § Klubbmästare
Klubbmästaren informerade styrelsen om att hon har bokat Rex till nästa års finsittning, då
det inte gick att boka till i år.
Klubbmästare informerade att EPP:n har bytt datum från den 15 november från den 22:a.
Klubbmästare ville diskutera en skidresa, då hon har fått önskemål från medlemmarna om att
planera en sådan. Klubbmästare vill ha en skidresa men baserat på förra årets resultat och
svaren på enkäterna som JF har lagt upp, vill hon inte att JF ska lägga ut några pengar. Hon
ska se över att fixa ett samarbete med HHUS eller någon form av paketpris för
medlemmarna, men inte att JF planerar något mer än så.

16 § JR

17 § de Facto

18 § Övriga frågor
Styrelsen tog beslut om inköp av toners till skrivaren i JF-rummet om 3 246,5 kr. Styrelsen godkände
beslutet.

19 § Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Emma Aminy,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Sara Curan

Justerat, Emelie Häger
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