Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 12 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

Marknadsansvarig

Ida Hedlund

Närvarande, frånvarande under § 4.2

Utbildningsansvarig

Julia Netinder

Frånvarande

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 Elvira Ferm och Lukas Todtenhaupt.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2020-05-05 godkändes.

2.

Rapporter
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2.1.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig hade ingen ny uppdatering.

3.

Beslutsärenden

Inga beslutsärenden

4.

Diskussionspunkter
4.1.

Svarta lagboken

Ordföranden har fortsatt prata med Studentlitteratur som säljer den svarta lagboken. I dagsläget vet vi
inte om det blir distansundervisning till hösten eller inte, därför avvaktar styrelsen tills vidare med att
lägga en beställning. Om vi skulle beställa lagböcker och vi inte får de sålda för att det t.ex. är
distansundervisning eller av någon annan anledning så har vi ändå rätt att skicka tillbaka lagböckerna.
Styrelsen undersöker möjligheter för ett samarbete så att våra medlemmar får köpa lagböcker till ett
förmånligt pris även om det skulle bli distansundervisning till hösten.

4.2.

Aktivitet sociala medier

Sportmästaren och klubbmästaren ville diskutera förslag på distansaktiviteter för medlemmarna.
Styrelsen var positiva till någon typ av tävling samt andra typer av aktiviteter via exempelvis sociala
medier. Styrelsen var även positiva till att dela ut något typ av pris till vinnaren om en tävling hålls!

5.

Informationspunkter
5.1.

Ordförandemöte

Ordföranden har haft ett möte med ordförandena för JF vid de andra lärosätena.
- andra lärosäten berättade att de försöker hålla aktiviteter för medlemmarna på distans.
- många fokuserar på att utveckla föreningarna nu när den övriga verksamheten är något
stillastående.
- elektronisk signering av protokoll är en variant för att kunna signera de protokoll som behöver
signeras. JF har en sån funktion via Umeå Studentkår som vi kan använda vid behov.
- en diskussion om disciplinärenden inom föreningarna lyftes. Tips från ett lärosäte var att vid
föreningarnas event alltid informera om föreningens policys, samt informera medlemmarna
om vart en medlem kan vända sig om något händer dem eller om de ser något som eventuellt
kan bryta mot föreningens policys.
- Ett tips gavs om att planera insparken utifrån två olika scenarion, beroende på om
undervisningen till hösten blir på distans eller på plats.

5.2.

Riksförbund SESUS

SESUS är ett riksförbund med fokus b.la. på studenter och utbildningsorgansiationser som JF är
medlem i. För att JF ska få bidrag därifrån behöver vi skicka in årsrapport från 2019 med flera
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handlingar innan den 8 juni. Vice ordföranden ska skicka in det som behövs och styrelsen är positiva
till medlemskapet.

6.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

7.

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Johanna Häggbom Holmlund,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Elvira Ferm

Justerat, Lukas Todtenhaupt
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