
 

 
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 14 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 

Marknadsansvarig Ida Hedlund Närvarande 

Utbildningsansvarig Julia Netinder Närvarande 

Informationsansvarig Johanna Häggbom Holmlund Frånvarande 

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 Lukas Todtenhaupt och My Gabrielsson. 

1.3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

1.4. Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2020-04-07 godkändes. 
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2. Rapporter 

2.1. Projektansvarig 
PA ställde frågan om vad vi som styrelse förväntar oss av dem och öppnar upp för diskussion. 
Ekonomiansvarig vill gärna se att det är en öppen kommunikation kring ekonomi och de åtaganden de 
gör. Framförallt nämndes att vi inte ska anställa någon då det kan uppstå svårigheter för 
ekonomiansvarig. Generellt ser styrelsen gärna att det finns en bra och öppen kommunikation. Vi sa 
att PA ska delta på styrelsemötena varannan vecka just nu och tar det sedan därifrån. 
 
PA nämner även förväntningar på styrelsen. Först och främst att vi alla i styrelsen ska gå igenom 
budgeten innan vi tar beslut om den så att vi alla är införstådda med vad den innebär. De vill ha vårt 
förtroende och att kommunikationen mellan alla ska vara bra. De ser gärna att både vi och dem 
förbereder och samlar frågor till varandra inför styrelsemötena för att undvika missförstånd och 
misskommunikation i chatter. Vi sa att ett gemensamt dokument ska skapas där dessa frågor kan 
skrivas ned och alla kan ta del av dem. Mötet PA ska ha om ekonomi önskar de att både 
ekonomiansvarig och ordförande också sitter med för att sätta sig in i förslaget vilket vi i styrelsen 
håller med om. 
 
Generell uppdatering: De har börjat fundera på temat för JD och funderar på något som relaterar till 
det rådande läget i världen. Angående fördagen vill de dra mer folk och de har funderat på hur de kan 
förändra upplägget till det bättre. De har en idé om att ha något typ av sportevenemang på fördagen 
för studenter och företag. De diskuterar även hur de ska göra med katalogerna. Det fanns endast 100 
ex förra året och de skulle vilja ha flera. Det är dock en ekonomisk fråga som får diskuteras mer i 
framtiden.  

2.2. Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig informerade om att det skett lite på den sidan. Vår handläggare på Nordea har varit 
borta och därför har det dröjt. Han är tillbaka idag och handlägger allt just nu. Förhoppningsvis får vi 
tillgång till banken i morgon. Angående deklarationen så är vi fortfarande skattebefriade och behöver 
därför inte deklarera. Vi måste däremot göra en ny skattebefrielse till de fem kommande 
verksamhetsåren också. 
 
Ekonomi har varit i kontakt med Stefan Brattlöf om hur vi ska hantera situation med att vi är en ideell 
förening och att vi kanske inte kan spenderar alla pengar i år. Han sa att det inte kommer vara några 
problem om vi inte kan spendera alla pengar i år så länge vi har till syftet att följa den budget vi redan 
satt upp och att pengarna fortfarande ska gå till medlemmarna. Vi kommer därför inte behöva göra en 
ny budget. Vi funderar dock på om vi ändå ska göra om budgeten och ekonomiansvarig ska höra med 
Stefan om detta är något som är möjligt. Vi vill höra om han ser någon problematik med att göra en ny 
budget.  

2.3. Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig informerade om vad som har skett den senaste veckan. Hon har författat en 
ortsrapport inför JURO-mötet på söndag. Hon har även arbetat med att ta fram underlag för enkäten 
som JURO tar fram för att utreda psykisk ohälsa. En synpunkt har även dykt upp via enkäten 
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“Synpunkter på utbildningen” som utbildningsansvarig har fört vidare till studierektor Nina 
Rådeström. Vi väntar på återkoppling. Hon ställer även frågan om någon annan i styrelsen kan hjälpa 
till med rättshandböckerna och att vi ska uppdatera information om JURO på hemsidan. 

3. Beslutsärenden 

Inga beslutsärenden 

4. Diskussionspunkter 

4.1. Jf klaga, rekryteringsregler notarie 
En medlem har via JF klaga tagit upp Domstolsverkets nya regler för rekrytering av notarier och hur 
vi inom JF ställer oss till detta. Personen anser inte att vi som styrelse ska agera för eller emot frågan 
och uppmärksammar samtidigt att flera studenter även anser att de nya reglerna är bra. Vi i styrelsen 
tar absolut till oss alla medlemmarnas åsikter och vi har valt att stå bakom JURO i denna fråga. 
Angående namnlistan som lagts ut av medlemmar på facebookgruppen “Juristprogrammet vid Umeå 
universitet” så är detta en öppen grupp för alla medlemmar och vi i styrelsen kommer inte gå in och 
censurera inlägg. Vi uppmuntrar istället medlemmarna att själva delta i debatten och att göra sina 
åsikter hörda bland medlemmarna. 

4.2. Jf klaga, justerare 
Vi har fått in ett klagomål angående att vi vid mötet 7/4 godkände en justerare som inte deltog till sista 
punkten på mötet. Vi beklagar detta. Det skedde ett misstag och vi ska se till att det inte sker igen.  

4.3. GDPR 
Vi har tidigare tillsatt en arbetsgrupp som ska ta reda på mer om GDPR och hur vi som förening ska 
hantera detta. Just nu utgår vi ifrån Umeå studentkårs policy och arbetsgruppen kommer fortsätta 
arbetet och försöka ta fram tydliga riktlinjer hur vi ska agera. 
 

5. Informationspunkter 

5.1. Vidarebefordra synpunkter till Umeå Studentkår 
Kåren har sagt att de gärna vill ta del av enkäterna “Synpunkter på utbildningen” för att kunna ta 
vidare de klagomål till högre instanser. Vi i styrelsen ska höra vidare med kåren exakt vad de vill göra 
med den informationen innan vi väljer att dela med oss av svaren på enkäten.  

6. Övriga frågor 

6.1. Föreläsningar från äldre terminer 
Vi har fått höra från gamla studenter att JF tidigare har anordnat föreläsningar där äldre terminer 
undervisar för yngre terminer. I dagsläget är det inget som sker, men vi vill gärna utreda frågan och se 
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om detta är något som det finns ett intresse för från medlemmarna. Vi bestämde att vi ska höra oss för 
bland medlemmarna. 
 
 

7. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet.  
 

 

Vid protokollet, 

Emilia Kylsäter, 
Vice ordförande och protokollförare 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Lukas Todtenhaupt Justerat, My Gabrielsson 
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