Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 17 MARS 2020

1.

Mötets öppnande

Mötet öppnades av vice ordförande Emilia Kylsäter.

1.1.

Närvaro

Ordförande

Fanny Wikström Olsson

Närvarande, via videolänk/telefon

Vice ordförande

Emilia Kylsäter

Närvarande

Ekonomiansvarig

Elvira Ferm

Frånvarande

Marknadsansvarig

Ida Hedlund

Närvarande

Utbildningsansvarig

Julia Netinder

Närvarande

Informationsansvarig

Johanna Häggbom Holmlund

Närvarande

Sportmästare

Lukas Todtenhaupt

Närvarande

Klubbmästare

My Gabrielsson

Frånvarande

Ordförande för JR

Erik Uggla

Närvarande

Chefredaktör för de Facto

Alma Ottengren

Frånvarande

1.2.

Val av justerare

Till justerare valdes Erik Uggla och Emilia Kylsäter.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2020-03-10 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Studentombud

Arvid Eklund, studentombud på Umeå studentkår närvarade vid mötet. Han informerade styrelsen om
sitt arbete vid kåren. Hans roll är att ta hand om studentfall, vilket innebär att studenter kommer till
kåren för att få hjälp om till exempel kurser är undermåliga eller om någon utsätts för diskriminering.
Angående Covid-19 inväntar kåren riktlinjer från universitetet. Troligen kommer universitetet följa
regeringens rekommendationer om att all undervisning ska ske på distans. Kårkansliet stängs från och
med idag. Verksamheten fortsätter, de på kåren fortsätter arbeta hemifrån och kommer gå att nå via
telefon och mail. Kåren rekommenderar föreningen att hålla möten etc. på distans.
Många framtida evenemang är tills vidare inställda eller kommer ske under andra former än planerat,
t.ex. mottagningsutbildningen för höstens faddrar och generaler samt årshögtiden. Det finns än så
länge inget specifikt datum till vilket aktiviteter är inställda, en bedömning görs från fall till fall.

3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för kläder representation

Vice ordförande ville ta ett beslut om en kostnad om 299 kr för kläder under representationen i
Karlstad.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2.

Beslut om att stänga JF-rummet

Med anledning av att JF:s verksamhet begränsas på grund av Covid-19 kommer JF-rummet hållas
stängt från och med nu. Om situationen ändras och nya riktlinjer kommer från regeringen eller
universitetet kan JF-rummet komma att hållas öppet och det kommer meddelas i JF:s kanaler.
Styrelsen godkände beslutet.

3.3.

Beslut om att ställa in JF sport

Från och med nu ställs tyvärr JF sport in på obestämd tid på grund av Covid-19.
Styrelsen godkände beslutet.

3.4.

Ställa in/flytta aktiviteter på grund av Covid-19.

Lördagspuben med FIFA-turnering ställs in tills vidare.
Gästföreläsningen inbokad den 1 april ställs in tills vidare.
Juridisk rådgivning kommer fortsätta på distans.
Utbildningsutskottets verksamhet fortsätter på distans.
Marknadsutskottets, planeringen för stockholmsresan fortsätter på distans.
Styrelsen godkände besluten.
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4.

Diskussionspunkter
4.1.

Covid-19

Idag rekommenderade regeringen att undervisningen vid universiteten i Sverige ska ske på distans på
grund av Covid-19. Därför kommer även juridiska föreningen att begränsa sin verksamhet till sådan
verksamhet som kan ske på distans. Styrelsen kommer hålla medlemmarna uppdaterade om vad som
sker med verksamheten i våra kanaler, så som hemsida, facebook och instagram. Utbildningsansvarig
kommer ha ett möte med institutionen imorgon angående situationen. Utbildningsansvarig ska försöka
få riktlinjer kring vart studenterna kan vända sig med frågor angående utbildningen.

4. Diskussion
4.1 JF Klaga
En förfrågan efter JF:s protokoll har inkommit på JF Klaga. Protokollen återfinns på JF:s hemsida och
de läggs upp så snabbt som möjligt efter varje möte!

4.2.

Representation i förtroendeuppdrag

Styrelsen tycker det är viktigt att de som väljs till förtroendeuppdrag inom föreningen speglar och
representerar JF:s medlemmar i så hög grad som möjligt. En medlem uppmärksammade att
könsfördelningen på generalerna för hösten 2020 inte speglar könsfördelningen på juristprogrammet.
Anledningen styrelsen fått från valberedningen till att könfördelningen ser ut som den gör för
generalerna är att det inte fanns något intresse från det andra könet. Styrelsen har fullt förtroende för
de som valdes till generaler och är övertygade om att de kommer göra ett bra jobb!

4.3.

GDPR-arbetsgrupp

Styrelsen har för avsikt att inrätta en mindre arbetsgrupp som ska se till att JF:s verksamhet följer
gällande GDPR-lagstiftning. Styrelsen bordlägger diskussionen till ett senare möte.

5.

Informationspunkter
5.1.

Sektionsnämnden

Ansökningstiden till ansökan om bidrag från sektionsnämnden har förlängts till den 20/3 och JF
uppmanas att skicka in ansökningar.

5.2.

Ordförandemötet Karlstad

Under ordförandemötet i Karlstad diskuterades:
● Riktlinjer för engagemangssystem. Förslag var att upprätta ett system där allt engagemang
dokumenteras och inrapporteras.
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Förslag på engagemangsbevis - Engagemangspins. En pin som representerar visst
engagemang delas ut till medlemmar.
Föreningarna bör arbeta för att säkerställa att GDPR följs i verksamheten.
Sexuella trakasserier:
JF klaga är ett verktyg som kan användas för att rapportera om sexuella trakasserier.
Det ska råda nolltolerans mot sexuella trakasserier i hela verksamheten, t.ex. även i
verksamhetens samarbete med olika samarbetspartners.
Under mottagningsutbildning bör likabehandlingspolicy tas upp och arbetet mot sexuella
trakasserier uppmärksammas, under mottagningen finns rapporteringsskyldighet om sexuella
trakasserier.
Evenemang som lockar medlemmar som läser på högre terminer. Evenemang med anknytning
till arbetslivet är uppskattat bland de äldre terminerna.

5.3.

Återinspark & demokratiskt dansgolv

Under lördagen den 14 mars hölls årets återinspark på Rouge. Många medlemmar kom och
evenemanget uppskattades av många! Under eftersläppet ställde JF även upp med ett lag på
demokratiskt dansgolv vilket innebar att föreningen får 1500 kr.

6.

Övriga frågor
6.1.

SJM

Louise Perlström som arbetar med SJM har haft möte med de andra involverade i SJM vid de olika
lärosätena. Flera andra städer kan eventuellt inte hålla sina lokalfinaler p.g.a. Covid-19. SJM kommer
ställas in eller skjutas upp om lärosäten inte kan ställa upp i tävlingen och hålla lokalfinaler.

6.2.

Medborgarskolan

Ordföranden har fått kontakt med medborgarskolan angående ett framtida samarbete.

7.

Mötets avslutande

Vice ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Johanna Häggbom Holmlund,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Erik Uggla

Justerat, Emilia Kylsäter
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