Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 11 FEBRUARI 2020

1.

Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Fanny Bergqvist.

1.1.

Närvaro

Ordförande

Fanny Bergqvist

Närvarande

Vice ordförande

Sara Curan

Frånvarande

Ekonomiansvarig

Emelie Häger

Frånvarande

Marknadsansvarig

Olle Göterfelt

Frånvarande

Utbildningsansvarig

Anton Okic

Frånvarande

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

1.2.

Val av justerare

Till justerare valdes Lukas Todtenhaupt och My Gabrielsson.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2020-02-04 godkändes.

2.

Rapporter
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3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för scen under examen

Informationsansvarig ville ta beslut om en kostnad för montering och hyra av scen om 7 250 kr.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2.

Beslut om kostnad för examensbanketten

Informationsansvarig ville ta beslut om en kostnad för fakturan till Universum som omfattar alla
kuvertkostnader för banketten om 277 065 kr, fakturan täcks dock av betalningar från gäster av
kuvertkostnaderna om 279 337 kr. Styrelsen godkände kostnaden.

3.3.

Beslut om kostnad för SJM

Tillträdande vice ordförande ville ta beslut om 1 956 kr för mat/fika till SJM:s kick off. Mannheimer
Swartling sponsrar dock maten och täcker hela kostnaden! Styrelsen godkände kostnaden.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

Miljöpolicy Umeå Studentkår

Kårfullmäktige ska rösta om en miljöpolicy för Umeå Studentkår. Tillträdande ordföranden
diskuterade vilka konsekvenser det skulle få för föreningen. Styrelsen och tillträdande styrelsen är
positiva till en miljöpolicy och att göra miljömedvetna val. Umeås läge i Sverige gör dock att det
ibland inte är praktiskt möjligt att åka tåg till olika representationsuppdrag. Tillträdande ordförande
ska ta reda på mer information om vad policyn innebär.

4.2.

Inköp av alla hjärtans dag-fika

Tillträdande klubbmästaren kommer köpa in fika till alla hjärtans dag nu på fredag vilket alla i
styrelsen och tillträdande styrelsen är positiva till.

4.3.

EPP:er

Tillträdande klubbmästare informerade om hennes möte med E-pubens kvällschefer. Styrelsen och
tillträdande styrelsen diskuterade även om det skulle vara givande samt genomförbart för föreningen
att anordna fler EPP:er än vad som tidigare anordnats. Styrelsen och tillträdande styrelsen tycker att
tillträdande klubbmästaren ska anordna EPP:er som tidigare år men är positiva till fler om hon har tid
och möjlighet.

4.4.

Inkommet klagomål JF Klaga

Det har inkommit ett klagomål på JF Klaga. Den klagande läser T6 och klagar på att resultatet för
T5-tentamen inte lämnats ut inom tre veckor. Den klagande poängterar hur jobbigt det är att förvänta
sig att få ett resultat en viss dag och att resultatet sedan inte kommer som väntat. Styrelsen och
tillträdande styrelsen tar klagomålet på allvar och håller med om att hanteringen kring tentaresultat går

Mail
info@jf-umea.se

Hemsida
www.jf-umea.se

Juridiska föreningen
vid Umeå universitet
till på ett oacceptabelt sätt. Ordförande lyfte att information kring tentaresultatens publicerande måste
bli bättre. Detta ska tas upp på utbildningsutskottets nästa möte med institutionen.

5.

Informationspunkter
5.1.

JF:s samarbetspartners 2020

Tillträdande marknadsansvarig informerade om att JF:s samarbetspartners för 2020 är: Akavia,
Cederquist, DLA Piper, Gernandt & Danielsson, Kaiding, Lindahl, Linklaters, Mannheimer
Swartling, Nordia, ST och Vinge.

5.2.

Marknadsföring nominering till kårfullmäktige

Under perioden 3 februari - 8 mars kan medlemmarna nominera sig själva eller någon de känner till
att vara ledamöter i kårens högsta beslutande instans, kårfullmäktige. Juridiska föreningen förväntas
ha minst två medlemmar som kandiderar till kårfullmäktige och möjligheten att ansöka till
kårfullmäktige är därför något som JF ska marknadsföra den närmsta tiden!

6.

Övriga frågor
6.1.

Presentera nya styrelsen

I veckan avgår styrelsen och tillträdande styrelsen tillträder. Därför ska tillträdande styrelsen efter
tillträdandet gå ut och presentera sig för klasserna så att medlemmarna får möta den nya styrelsen och
veta till vem de kan vända sig för att få t.ex. hjälp eller frågor besvarade.

7.

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Johanna Häggbom Holmlund,
Tillträdande informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Lukas Todtenhaupt

Justerat, My Gabrielsson
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