
 

 
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 5 MAJ 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 § 4.3 

Marknadsansvarig Ida Hedlund Närvarande 

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 Julia Netinder och Ida Hedlund. 

1.3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

1.4. Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2020-04-28 godkändes. 
 
 
 

2. Rapporter 
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2.1. Juristens dag 
Projektansvariga informerade styrelsen om att de än så länge inte kunnat rekrytera någon 
marknadsansvarig. Om inga ansökningar inkommer planerar PA att själva sköta marknadsföringen 
fram till hösten med hjälp av förra årets MA och informationsansvarig i styrelsen och sedan fortsätta 
rekryteringen av marknadsansvariga till hösten.  
Styrelsen har tittat på deras förslag på budget för Juristens dag och inga övriga synpunkter lyftes.  

2.2. Generalerna 
Generalerna gav en allmän uppdatering om läget. Alla stora bokningar är gjorda av t.ex. lokaler etc. 
Även faddergrupperna har släppts.  
I dagsläget är det detaljplanering kvar, vilket blir mer aktuellt först när vi vet om det blir 
distansundervisning till hösten eller inte.  
Generalerna informerade även om sitt möte med Lina Sidenhag och de pratade mycket om 
distansundervisningssituationen. Flera scenarion för undervisningen är möjlig, exempelvis hel 
distansundervisning eller någon typ av anpassning så att studenterna endast träffas i mindre grupper. 
Själva insparken kan även anpassas på så sätt att folk bara umgås i mindre grupper.  
Generalerna informerade också om att alla insparkströjor kommit!  

2.3. Ekonomiansvarig 
Sedan sist har ekonomiansvarig skickat in papper till skatteverket för att JF under de kommande fem 
åren ska få skattelättnad.  

2.4. Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig informerade om det senaste JURO-mötet. 
Mötet bestod av en workshop där deltagarna diskuterade:  

- Hur arbetet i JURO ska gå till, bland annat bestämdes det att ledamöterna ska börja upprätta 
testamenten för att underlätta övergången från en avgående ledamot till en tillträdande 
ledamot.  

- Corona krisen, JURO kommer inte att bedriva utbildningsbevakning nationellt utan kommer 
att fungera som ett bollplank för dess ledamöter. Framförallt med hänsyn till att situationen 
skiljer väldigt mellan de olika lärosätena. 

- Framtidens jurister med fokus på vilka egenskaper och kunskaper som efterfrågas på den 
juridiska arbetsmarknaden samt huruvida dessa lärs ut i tillräcklig utsträckning (t.ex. avseende 
digital kompetens, programmeringskunskaper m.m. 

Utbildningsansvarig informerade också om att hon haft möte med studierektor och att en 
sammanställning av det som sades på mötet ligger på hemsidan!  
 

3. Beslutsärenden 

3.1. Beslut budget Juristens dag 
Styrelsen godkände projektansvarigas föreslagna budget.  
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4. Diskussionspunkter 

4.1. JF klaga 
En medlem har frågat när senaste numret av de Facto kommer upp på hemsidan. Numret lades upp i 
lördags den 2 maj! Styrelsen hoppas alla medlemmar uppskattade numret!  

4.2. Antal rättshandböcker 
Utbildningsansvarig och Chefredaktören för de Facto har tagit in två olika offerter för tryckande av 
rättshandböcker. Det billigare alternativet erbjöds av Umeå tryckservice, det tryckeri som tryckt 
boken förut. Kostnaden har stigit från förra året och förklaringen är att tryckeriet lejt bort tryckandet 
till i år. Styrelsen kom fram till att trycka färre böcker än beräknat för att hålla sig inom budgeten.  

4.3. Representation JURO 
Utbildningsansvarig föreslog att utbildningsansvarig i fortsättningen inte ska vara representant i 
JURO. Istället skulle en separat medlem väljas in för att representera JF i JURO. Anledningen är att 
JURO som organisation har vuxit väldigt mycket och kräver mer och mer engagemang. Med en 
separat JURO-representant skulle utbildningsansvarig få mer tid och möjlighet att bevaka och 
tillvarata de intressen juriststudenterna vid Umeå universitet har. Den som representerar JF i JURO 
skulle då åka på representationsuppdragen och lägga all sin tid på JURO. Styrelsen diskuterade 
förslaget, till exempel skulle det kunna lösas genom att tillsätta en till styrelsepost som tog på sig 
representationen i JURO. Förslaget kom från början från ett annat lärosäte med en liknande 
motivering som redogjorts för ovan. Styrelsen ska fundera vidare och diskussionen bordlades tills 
vidare. 

4.4. Rouge kårhus 
Klubbmästaren har fått ett förslag från Rouge hur ett framtida samarbete JF och Rouge emellan skulle 
kunna se ut. Klubbmästaren presenterade förslaget och styrelsen förde en diskussion kring det och gav 
sina synpunkter. Klubbmästaren ska återkomma till Rouge med synpunkterna som lyftes och 
vidareutveckla förslaget på samarbete.  

5. Informationspunkter 

Inga informationspunkter.  

6. Övriga frågor 

6.1. Distansaktivitet/Kahoot/quiz 
Sportmästaren och Klubbmästaren ska hålla en distansaktivitet i form av till exempel ett quiz eller en 
kahoot!  
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6.2. Medlemskap 
Det har framkommit till styrelsen att en student haft problem att registrera sitt medlemskap. Styrelsen 
hänvisar studenten till kåren i första hand då det är de som har hand om JF:s medlemsregister och ber 
hen återkomma om det fortfarande inte löser sig!  

7. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet.  
 

 

Vid protokollet, 

Johanna Häggbom Holmlund, 
Informationsansvarig och protokollförare 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Julia Netinder             Justerat, Ida Hedlund 
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