
 

 
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 24 MARS 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, vid § 3 samt § 4.3 till mötets 
avslutande. 

Utbildningsansvarig Julia Netinder Närvarande 

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 Alma Ottengren och Fanny Wikström Olsson. 

1.3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

1.4. Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2020-03-17 godkändes. 
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2. Rapporter 

2.1. Generalerna 
Generalerna informerade styrelsen om sina idéer kring tema inför höstens inspark. Styrelsen var 
imponerade över generalernas kreativitet och tyckte de hade bra och nytänkande förslag! Under 
diskussionen pratade styrelsen och generalerna om att en riskanalys behöver göras oavsett vilket tema 
som väljs. 

2.2. Ekonomiansvariga 
Ordföranden har som förslag att föreningens ekonomiansvariga ska ha en stående punkt varje möte 
där hon redogör för ekonomin och de ärenden hon haft senaste veckan. Detta för att öka styrelsens och 
medlemmarnas förståelse och insyn i ekonomin! Senaste veckan har hon tillsammans med Emelié 
Häger betalat alla inkomna fakturor. Emelié deltog eftersom ekonomiansvarig ännu inte fått 
behörighet av banken att sköta betalningar. Alla dokument är nu inskickade till banken och hon bör 
snart ha rätt behörighet.  
Styrelsen kom tillsammans fram till att skapa ett exceldokument där styrelsen för in uppgifter om när 
de handlar eller säljer något för JF:s räkning, detta för att underlätta för ekonomiansvarig i sitt 
uppdrag.  

3. Beslutsärenden 
 

3.1      Beslut om kostnad för västar  
Marknadsansvarig ville ta ett beslut om kostnad för västar till styrelsen om 6315 kr. Budgetposten för 
styrelsens västar var på 5000 kr och den ökade kostnaden berodde på att kostnaden för frakt och 
moms blev större än beräknat.  
Styrelsen godkände kostnaden.  
 

4. Diskussionspunkter 

4.1. Utbildningsansvarig 
Utbildningsutskottets möte med institutionen 
Utbildningsansvarig berättade om mötet hon haft med utbildningsutskottet och institutionen där bland 
annat studierektor Nina Nilsson Rådeström medverkade, angående kommande distansutbildning på 
grund av Covid-19. 

- alla lärosäten med juristutbildning kommer examineras via hemtenta.  
- prefekten kommer varje vecka skicka ut löpande information till alla studenter.  
- Studierektor samt övriga lärare uppmanade styrelsen och utbildningsansvarig att lyfta alla 

synpunkter som inkommer från studenterna  till institutionen så att lärarna kan förbättra 
undervisningen löpande.  

- Därför måste utbildningsutskottet och kursombuden synliggöras för alla studenter.  
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JURO 
JURO har beslutat sig för att inte lyfta ett förslag till institutionerna som innebar att universiteten kan 
bistå varandra i att anordna föreläsningar/undervisning för juriststudenter vid de olika universiteten. 
Beslutet togs då de inte ansåg sig ha stöd för förslaget från de olika medlemmarna i JURO.  
Föreläsningar 
Utbildningsutskottet kommer ha en basgruppsföreläsning för T1:orna nästa år.  
Utbildningsansvarig diskuterade också om hon borde anordna en föreläsning för T4:orna om skatterätt 
som äldre kursare håller i. En sådan föreläsning har hållits förut men styrelsen var inte säkra på om 
intresse att titta skulle finnas hos medlemmarna med tanke på att all undervisning sker på distans på 
grund av Covid-19. Styrelsen kom fram till att utbildningsansvarig skulle undersöka detta vidare.  
 

4.2. Umeå Studentkår uppmanar föreningarna att ta extra ansvar 
Ordföranden samt utbildningsansvarig informerade styrelsen om att Umeå Studentkår uppmanar alla 
förtroendevalda inom föreningarna att vara delaktiga i beslut som institutionerna fattar som rör vår 
utbildning. Det är extra viktigt att föreningarna för studenternas talan så att utbildningens kvalitet 
säkerställs. Utbildningsansvarig menar att hon redan har god kontakt med institutionen men styrelsen 
kom gemensamt fram till att skicka ut enkäter till medlemmarna där de kan framföra sina synpunkter 
kring utbildningen som utbildningsansvarig sedan ska ta vidare till institutionen.  

4.3. JR 
Ordföranden för JR meddelade att verksamheten kommer pausas tills vidare. Anledningen är att det 
inte finns tillräckligt många medlemmar som vill ta sig an ärenden då universitetet bedriver 
distansundervisning på grund av Covid-19.  

4.4. GDPR-arbetsgrupp 
Ordföranden för JR tog upp diskussionen kring att starta upp en arbetsgrupp som ser över Juridiska 
föreningens verksamhet för att uppfylla de krav GDPR uppställer. Arbetet ska nu starta upp under 
ledning av ordföranden för JR.  
 

5. Informationspunkter 

5.1. Medborgarskolan 
Ordföranden informerade styrelsen om att hon kontaktat medborgarskolan kring samarbete. Det finns 
många aktiviteter JF anordnar som Medborgarskolan skulle kunna bidra ekonomiskt till. För tillfället 
är det inte aktuellt att JF söker ekonomiskt bidrag hos dem eftersom JF inte kan spendera några 
pengar. Se vidare punkt 6.2 nedan.  

5.2. Vårbalen i Lund flyttad 
På grund av Covid-19 är vårbalen i Lund framflyttad, den skulle egentligen hållas den 18 april men är 
framflyttad till september.  
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6. Övriga frågor 

6.1. Valborg på Rex 
Klubbmästaren lyfte frågan om JF borde avbryta samarbetet med Rex angående evenemanget 
“Valborg på Rex”. Styrelsen kom fram till att samarbetet med Rex bör avbrytas för att förhindra 
smittspridningen av Covid-19 och för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att 
begränsa ociala kontakter.  

6.2. Budget 
Eftersom JF bedriver en begränsad verksamhet på grund av Covid-19 spenderas det för tillfället inte 
så mycket pengar som budgeterat. Som ideell förening ska föreningen under ett verksamhetsår 
spendera lika mycket pengar som den drar in. Därför kan det bli aktuellt att i framtiden hålla ett 
extrainsatt verksamhetsmöte där budgetposterna görs om så att JF kan spendera de pengar som finns i 
verksamheten. 

7. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet.  
 

 

Vid protokollet, 

Johanna Häggbom Holmlund, 
Informationsansvarig och protokollförare 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Alma Ottengren Justerat, Fanny Wikström Olsson 
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