Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 18 FEBRUARI 2020

1.

Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Fanny Wikström Olsson.

1.1.

Närvaro

Ordförande

Fanny Wikström Olsson

Närvarande

Vice ordförande

Emilia Kylsäter

Närvarande

Ekonomiansvarig

Elvira Ferm

Närvarande, inkom vid punkt 3.

Marknadsansvarig

Ida Hedlund

Närvarande

Utbildningsansvarig

-

-

Informationsansvarig

Johanna Häggbom Holmlund

Närvarande

Sportmästare

Lukas Todtenhaupt

Närvarande

Klubbmästare

My Gabrielsson

Närvarande

Ordförande för JR

Erik Uggla

Närvarande

Chefredaktör för de Facto

Alma Ottengren

Närvarande

1.2.

Val av justerare

Till justerare valdes Erik Uggla och Alma Ottengren.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2020-02-11 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Kårfullmäktige

Umeå studentkårs kårfullmäktige hade sammanträde förra veckan. Maureen Katheka, ledamot i
kårfullmäktige informerade styrelsen om de beslut som fattades och som berör JF. I kårfullmäktige
röstades en miljöpolicy igenom, policyn kommer innebära att JF inför bokning av resor behöver ta
motiverade beslut varför ett särskilt färdmedel valts. T.ex. krävs starka skäl för att välja flyg. Än så
länge vet vi inte hur vi ska redovisa våra val av färdmedel inför kåren, men det är något som styrelsen
vill ta reda på och få riktlinjer för.

2.2.

Kvällscheferna E-puben

Aya Alwan och Hannah Wildling som är detta års kvällschefer för E-puben närvarade vid mötet.
Styrelsen och kvällscheferna diskuterade bland annat om det finns ett intresse för fler epp:er. Vi var
överens om att vara flexibla och anpassa antalet epp:er efter hur stort intresset verkar vara från
medlemmarna, både antalet som går på epp:erna och antalet som vill hjälpa till i baren.

3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för fika vid årsstämman

Marknadsansvarig ville ta ett beslut om en kostnad för inköp av fika till årsstämman om 263,93 kr.
Styrelsen godkände beslutet.

3.2.

Inställt styrelsemöte

Styrelsen beslutade att ställa in mötet den 3/3 eftersom stora delar av styrelsen inte befinner sig i
Umeå den veckan.
Styrelsen godkände beslutet.

3.3.

Beslut om flyttade styrelsemöten

Styrelsen bestämde att styrelsemötena från och med nu hålls tisdagar klockan 12.00-13.00.
Styrelsen godkände beslutet.

3.4.

Beslut om kostnad för kaffe, mjölk och fika till vänskapsträff

Informationsansvarig ville ta ett beslut om en kostnad för inköp av kaffe, mjölk och fika inför
vänskapsträffen mellan JF, ELSA och Femjur om 1768,09 kr. 1571,81 kr var för kaffe och mjölk som
bjuds på i JF-rummet under luncher samt 196,28 kr var till vänskapsträffen.
Styrelsen godkände beslutet.
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4.

Diskussionspunkter
4.1.

Återinspark

JF anordnar återinsparken nu i mars. Sedan insparken är det flera förfaddrar som hunnit ta examen och
eventuellt inte längre har kårmedlemskap. Styrelsen kom fram till att kårmedlemskap krävs för att
delta vid återinsparken eftersom det är ett evenemang anordnat av Juridiska föreningen och precis som
att kårmedlemskap krävs för att delta på aktiviteter under insparken på hösten krävs kårmedlemskap
för att delta på återinsparken.

4.2.

Demokratiskt dansgolv

Styrelsen har bestämt sig för att JF ska ställa upp med ett lag till demokratiskt dansgolv på Rouge
under återinsparken den 14 mars.

4.3.

Inkommet klagomål JF Klaga

Ett klagomål har inkommit till styrelsen där den klagande önskar att det sattes upp riktlinjer för
facebookgruppen “Juristprogrammet Umeå” angående vilka inlägg som får postas där samt hur ofta
liknande inlägg får postas. Gruppen är öppen för medlemmar att publicera det de vill och JF kommer
inte administrera inlägg som inte är stötande eller liknande. Styrelsen ska se över administreringen av
gruppen men syftet med gruppen är att medlemmar ska kunna nå varandra.

5.

Informationspunkter
5.1.

Tillsatt valberedning för generalerna till årets inspark

I veckan tillsattes valberedningen för generalerna till årets inspark, dessa blev Johanna Olsson, Jenny
Perers och Fanny Bergqvist.

5.2.

Vänskapsträff mellan JF, ELSA och Femjur

Ikväll kommer en vänskapsträff hållas mellan styrelserna för JF, ELSA och Femjur. Träffen hålls för
att lära känna varandra och därmed kunna utöka samarbetet föreningarna emellan. Eftersom alla tre
föreningarnas medlemmar läser på juristprogrammet är ett gott samarbete önskvärt och något som
vardera förening och deras medlemmar kommer att lyftas av och tjäna på.

6.

Övriga frågor
6.1.

7.

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.
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Vid protokollet,
Johanna Häggbom Holmlund,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Erik Uggla

Justerat, Alma Ottengren
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