
 

 
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 7 APRIL 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, lämnade efter punkt 5.1. 

Marknadsansvarig Ida Hedlund Närvarande, inkom vid punkt 2.2 och 
lämnade efter punkt 5.1. 

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, inkom vid punkt 2.2.  

1.2. Val av justerare 
Till justerare valdes Elvira Ferm och Julia Netinder. 

1.3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

1.4. Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2020-03-31 godkändes. 
 
 
 
 
 

 
Mail     Hemsida 
info@jf-umea.se     www.jf-umea.se 



Juridiska föreningen  
vid Umeå universitet

 
2. Rapporter 

2.1. Juristens dag 
Valberedningen nominerar Jenny Perers, Johanna Olsson och Viola Olsson till projektansvariga för 
Juristens dag 2020.  
“Rollen som projektansvarig för Juristens dag är krävande i såväl tid som uthållighet. I 
urvalsprocessen har en mångfald av arbetslivserfarenheter och tidigare engagemang inom Juridiska 
föreningen beaktats. Valberedningen har sökt individer som kan genomföra detta projekt med 
innovation och finess. 
 
Valberedningen tror att Jenny, Johanna och Viola tillsammans kompletterar varandra med de 
egenskaper som krävs. Tillsammans har de en mängd erfarenheter av större projekt och event som 
krävt en engagerande personlighet, noggrann planering och projektstyrning. Med förståelse för vikten 
av Juristens dag har de lyft flera kreativa idéer för lösningar på problem och möjligheter till 
förbättring. Tillsammans kommer de erbjuda en god blandning av kreativa visioner och 
erfarenhetsbaserad realism. Valberedningen ser fram emot Juristens dag 2020 och känner sig trygga i 
Jenny, Johanna och Violas händer.” 

2.2. Generalerna 
Generalerna presenterade sin slutgiltiga idé för årets insparkstema samt en riskanalys/handlingsplan 
kopplat till temat. I riskanalysen tog generalerna upp fördelar samt nackdelar med temat. Vidare har 
generalerna delat en handlingsplan med styrelsen med förebyggande åtgärder för att motverka 
problem och konflikter. Dessa åtgärder och metoder är bland annat att alla involverade i insparken ska 
informeras om syftet med temat samt vilka risker som finns och som ska motverkas. De involverade 
ska även känna sig delaktiga i utformningen av en plan för problem- och konfliktlösning.  

2.3. Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig informerade styrelsen om att föreningens bank har långa väntetider. Därför drar 
arbetet ut på tiden med att ge ekonomiansvarig de befogenheter hon ska ha.  
Vidare diskuterade styrelsen problematiken med att i princip inga av föreningens pengar spenderas 
just nu. Därför ska ekonomiansvarig höra av sig till Skatteverket samt Stefan Brattlöv för att få klarhet 
i hur vi kan hantera situationen på bästa sätt.  

2.4. Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig informerade styrelsen om att en sammanställningen av mötet med institutionen 
har gjorts och är redo att publiceras.  
Vidare har hon haft ett inledande möte med JURO-ordförande och hon är numera med i en 
arbetsgrupp som ska ta fram en enkät angående psykisk ohälsa. Ett möte med JURO kommer hållas 
online den 19/4 och vill att styrelsen skickar med henne frågor eller idéer till detta möte.  
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3. Beslutsärenden 

3.1. Beslut om projektansvariga 
Valberedningen presenterade sin nominering till projektansvariga för Juristens dag 2020 som följer av 
§ 2.1.  
Projektansvariga valdes i enlighet med valberedningens förslag.  

4. Diskussionspunkter 

4.1. EPP:er på Rouge 
Rouge är intresserade av att vara ett slags kårhus för juristerna. Styrelsen diskuterade därför 
möjligheten att börja anordna våra EPP:er till Rouge. Detta skulle innebära att medlemmarna 
förhoppningsvis inte riskerar att inte få plats och det skulle finnas fler datum att välja mellan då vi vill 
boka event. Styrelsen var positiva till att se över möjligheterna att anordna vissa aktiviteter där! 
Styrelsen bad klubbmästaren att återkoppla till Rouge och be dem skicka ett konkret förslag på vad de 
kan erbjuda oss i fråga om studentpriser etc. samt hur samarbetet skulle se ut.  

4.2. Spammail 
Ekonomiansvarig ville uppmärksamma styrelsen på att mycket spam släpps igenom på våra 
mailadresser. Vissa mail är misstänkt lika “vanliga” mail och “vanliga” avsändare och därför måste 
alla vara extra uppmärksamma på detta problem.  

4.3. Medverka i podd 
Styrelsen har fått en förfrågan från två gymnasieelever vid Minerva Gymnasium om en juriststudent 
vid programmet vill medverka i en podd och prata om juridikstudierna. Styrelsen vill hjälpa 
studenterna och ska förmedla förfrågan!  
 

5. Informationspunkter 

5.1. Balen i Örebro 
Ordföranden informerade styrelsen om att balen i Örebro är inställd.  

5.2. Nationell facebookgrupp för juriststudenter 
Ordföranden för Karlstad har kommit med förslag om en nationell facebookgrupp för juriststudenter 
där man kan ställa frågor och få svar under distansundervisningstider. Frågan är om vi vill 
marknadsföra gruppen för våra medlemmar. Ordförande ska fråga institutionen om de tycker 
initiativet påverkar undervisningen positivt eller negativt och därefter ska styrelsen fatta ett beslut om 
vi vill marknadsföra gruppen.  
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6. Övriga frågor 

 

7. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet.  
 

 

Vid protokollet, 

Johanna Häggbom Holmlund, 
Informationsansvarig och protokollförare 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Elvira Ferm Justerat, Julia Netinder 
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