Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 25 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

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 Fanny Wikström Olsson och Emilia Kylsäter.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2020-02-18 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Umeå Studentkår

Umeå Studentkårs vice kårordförande Timmy Nyberg berättade om den mottagningsutbildning som
kåren anordnar för höstens generaler och faddrar. Förutom en kick off som är obligatorisk för
generaler och faddrar kommer även en del praktiska utbildningar anordnas på efterfrågan från
studenterna.
Timmy informerade även om årshögtiden som kommer hållas på Umeå Universitet av Umeå
Studentkår. Tanken är att uppmärksamma de ideella krafter som driver Umeå universitet framåt. JF
har åtta platser att fördela ut till tillställningen som äger rum den 4 april. Under årshögtiden ska även
en del utmärkelser delas ut som JF kan nominera till. Dessa utmärkelser är Årets insats, Årets förebild,
Årets lagspelare, Årets doldis samt Årets förening.

3.

Beslutsärenden
3.1.

Godkännande av nya stadgar

Styrelsen för JF-sektionen ville rösta igenom de nya stadgarna för Juridiska föreningen som röstades
igenom på Årsmötet. Alla i styrelsen röstade för de nya stadgarna.
Styrelsen röstade igenom de nya stadgarna.

3.2.

Beslut om kostnad för representation Karlstad

Ordföranden och vice ordföranden ville ta ett beslut om kostnad för resa åt dem båda till ett
representationsuppdrag i Karlstad 28 februari till 1 mars. Kostnaden är totalt 2043 kr och utgörs av:
flyg Umeå - Arlanda 908 kr, buss Arlanda - Karlstad 643 kr, tåg Karlstad - Stockholm 492 kr.
Styrelsen godkände kostnaderna.

3.3.

Beslut om kostnad för överlämningsmiddag

Ordföranden ville ta beslut om en kostnad för överlämningsmiddagen mellan styrelsen för 2019 och
styrelsen för 2020 på 1559 kr.
Styrelsen godkände kostnaden.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

Dubbla uppdrag

Styrelsen befinner sig i en något unik situation då det är förhållandevis många ledamöter som läser
T2, hela 4 av 9 st! Till hösten kan det bli betungande för styrelsen om alla dessa ledamöter också vill
vara faddrar för nästkommande T1:or under höstens inspark. Styrelsen ser att det finns en risk att bli
underbemannade vid de situationer styrelsen ska medverka under insparken och hålla i vissa
aktiviteter. Styrelsen diskuterade hur situationen ska hanteras och kom fram till att de
styrelseledamöter som vill vara faddrar ska få vara det. De styrelseledamöter det berör får vara
beredda på att prioritera styrelseuppdraget före sitt uppdrag som fadder då det krävs.
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4.2.

Tillsätta utbildningsutskott

Eftersom styrelsen inte haft en utbildningsansvarig har inte heller ett utbildningsutskott tillsatts.
Frågan lyftes därför om utskottet borde tillsättas innan en ny utbildningsansvarig tillträtt. Styrelsen är
överens om att utbildningsfrågor är några av de viktigaste frågorna för föreningens medlemmar och
därför är det viktigt att ha ett utbildningsutskott som kan gå på relevanta möten med t.ex. institutionen.
Styrelsen ger uppdraget att påbörja arbetet med att tillsätta ett utbildningsutskott till Emil Bergström.

4.3.

Annonsering JR

Ordföranden för JR ville diskutera annonsering av Juriststudenternas rådgivning på till exempel
Facebook. Styrelsen tycker att JR bör synas och önskar att ordföranden för JR efterforskar vilka
annonseringsmöjligheter som finns och vilka resultat olika annonseringsmöjligheter eventuellt skulle
ge.

4.4.

Sittning

Klubbmästaren informerade styrelsen om att hon planerar en sittning. Sittningar är alltid uppskattade
och styrelsen uppmanar klubbmästaren att fortsätta leta efter ett lämpligt datum att ha en kommande
sittning.

5.

Informationspunkter
5.1.

Semlor

Ett klagomål har inkommit på JF Klaga där en medlem efterfrågat semlor. Styrelsen finner det djupt
beklagligt att inte kunna bjuda medlemmarna på semlor, särskilt med tanke på att det var så uppskattat
förra året. Styrelsen planerade att bjuda på semlor men tyvärr hade återförsäljarna som styrelsen
kontaktade vid tillfället inte tillräckligt mycket ingredienser inne för att det skulle gå att bjuda på
semlor under fettisdagen.

5.2.

Stoppdatum nomineringar till kårfullmäktige

Ordföranden informerade att stoppdatum för nomineringar till kårfullmäktige är 8 mars, stoppdatum
för nomineringar till kårstyrelsen och presidiet är den 5 april.
Därefter inleds en period då kårmedlemmar kan rösta på de nominerade som räcker till den 23 april.
Kårfullmäktige äger rum den 13 maj.

5.3.

Beslutsmöte med prefekten

Ordföranden informerade om ett möte hon haft med institutionens prefekt, Görel Granström. Under
mötet diskuterade de vilka tidsfrister som gäller för publicering av tentaresultat. För någon vecka
sedan inkom det ett klagomål på JF Klaga där en student ansåg att ett tentaresultat publicerats för sent.
Under mötet kom de närvarande fram till att resultatet inte publicerats för sent i just nämnda fall. För
att göra det tydligt för studenterna skulle lärarna till exempel i förväg kunna meddela studenterna tid
och datum för publicering av tentaresultaten.
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5.4.

Kommande evenemang

Sportmästaren och klubbmästaren informerade om kommande evenemang. Just nu planeras det för ett
FIFA event, en beer pong-turnering samt en brännbollsturnering under vårterminen. Vidare
informerade sportmästaren om att en ny basketboll och en ny inomhusfotboll införskaffats till JF
sport.

6.

Övriga frågor
6.1.

Engagemangssystem

Ordföranden informerade styrelsen om att hon tänker diskutera riktlinjer för ett eventuellt
engagemangssystem med de andra ordförandena för de olika juridiska föreningarna i Sverige under
deras möte i Karlstad.

7.

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Johanna Häggbom Holmlund,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Fanny Wikström Olsson

Justerat, Emilia Kylsäter
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