Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 10 DECEMBER 2019

1.

Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Fanny Bergqvist.

1.1.

Närvaro

Ordförande

Fanny Bergqvist

Närvarande

Vice ordförande

Sara Curan

Frånvarande

Ekonomiansvarig

Emelie Häger

Närvarande

Marknadsansvarig

Olle Göterfelt

Närvarande

Utbildningsansvarig

Anton Okic

Närvarande

Informationsansvarig

Emma Aminy

Närvarande

Sportmästare

Rasmus Nilsson

Närvarande

Klubbmästare

Amanda Alwall

Närvarande, men gick vid pt. 5

Ordförande för JR

Mattias Svanström

Närvarande

Chefredaktör för de Facto

Daniel Stormlund

Närvarande

1.2.

Val av justerare

Till justerare valdes Rasmus Nilsson och Mattias Svanström.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2019-12-03 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Studentombud

Studentombudet frågade styrelsen om ett eventuellt intresse av att sitta med i Utbildningskommitén.
Tidigare har HHUS suttit med och nu ska JF roteras in, om någon vill delta. Tillträdande
utbildningsansvarig tog på sig rollen som studentrepresentant.
Vidare informerade studentombudet om att studentkåren ska ha en strategidag angående psykisk
ohälsa under våren. Psykisk ohälsa är något som kåren ska behandla mycket under kommande termin.
Till sist informerade studentombudet tillträdande styrelse om hans roll och samspelet mellan honom
och JF.

2.2.

Juristens dag

Projektansvariga informerade om att deras sista måndagsmöte var igår, arbetsgrupperna är väldigt
nöjda och styrelsen påpekade att allting har varit helt perfekt. Styrelsen och projektansvariga
utvärderade Juristens dag tillsammans och projektansvariga informerade styrelsen om att allting med
testamenten och intyg är ordnat.
Styrelsen uppmanade projektansvariga att boka lokalerna till JD 2020 redan nu, så blir det ingen krock
med institutionen och eventuell schemaläggning som det blev i år.
Projektansvariga bad styrelsen se till att valberedningen utser projektansvariga tidigare än andra år, då
det blev tight för dom att hinna med.

3.

Beslutsärenden
3.1.

Skidresa

Klubbmästaren ville ta beslut om en utgift för åreresan om 103 426 kr. Dock såldes resans biljetter till
självkostnadspris, så detta blev inte en kostnad för JF. Styrelsen godkände beslutet.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

JF-klaga

Ordförande lyfte ett klagomål som har inkommit via JF-klaga där ett tjugotal T3:or gemensamt har
kritiserat att seminarium som las under JD. Informationsansvarig invände med att hon redan hade varit
på institutionen tillsammans med mässansvariga och lyft detta klagomål innan JD. Ordförande
konstaterade att hon ska vidarebefordra klagomålet ordagrant till prefekten.

4.2.

EPP

Styrelsen diskuterade vad som behöver göras innan EPP:n som fredag och hur tröjorna ska säljas.

Mail
info@jf-umea.se

Hemsida
www.jf-umea.se

Juridiska föreningen
vid Umeå universitet

4.3.

Enkät för att utvärdera verksamhetsåret

Ordförande frågade ifall styrelsen vill göra en enkät där dom gemensamt utvärderar hur
verksamhetsåret har gått och vad som behöver förbättras. Den ska sedan tillträdande styrelsen,
framförallt ordförande, ta del av och lära sig av.

4.4.

Musikhjälpenbössa

Styrelsen diskuterade att starta en bössa i JF:s namn och marknadsföra den i samtliga sociala kanaler,
samt på EPP:n på fredag.

5.

Informationspunkter
5.1.

JURO

Utbildningsansvarig informerade styrelsen om JURO-mötet han var på i samband med JD. Temat var
betyg och psykisk ohälsa bland studenter. Dom kom fram till att alla läroverk är snarlika och vissa
mer progressiva än andra. Dom konstaterade även att alla vill ha förändring och JURO ska pressa
läroverken till att byta betyg. En arbetsgrupp skapades för att skriva en debattartikel och en skrivelse
på ämnet. En annan arbetsgrupp skapades för att skriva ihop en enkät för att få studenternas inblick på
ämnet. Vidare diskuterades att fråga institutionen om en eventuell vinterlovsvecka.

5.2.

Sammanställning av slutresultatet

Ekonomiansvarig informerade styrelsen om det preliminära slutresultatet för föreningen 2019.

5.3.

Ordförandemötet

Tillträdande ordförande informerade styrelsen om vad som hade diskuterats under ordförandemötet i
samband med JD, där ämnet var överlämning. Mycket cirkulerade kring utvecklingssamtal och möten
om mål, för att fortgående ha en bra kommunikation om hur alla mår och hur arbetet går.

6.

Övriga frågor
6.1.

Julkort

Ordförande, chefredaktör och informationsansvarig informerade styrelsen att JF:s julkort för året
skickades ut igår.

7.

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Emma Aminy,
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Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Rasmus Nilsson

Justerat, Mattias Svanström
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