Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 19 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

Utbildningsansvarig

Julia Netinder

Närvarande, inkom vid § 2.2.

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 My Gabrielsson och Erik Uggla.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2020-05-12 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Juristens dag

Projektansvariga informerade om att de tillsatt tre stycken marknadsansvariga! Roligt tyckte styrelsen!
De börjar sitt jobb redan på söndag.

2.2.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig hade ingen ny uppdatering.

2.3.

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig har lyft frågan med studierektor om Cambro är en lämplig plattform att använda
vid hemtentamen. En farhåga är att Cambro inte är anpassad för att så många studenter ska logga in
samtidigt och dels hämta tentan och därefter lämna in tentan. Institutionens tänker att det ska gå att
lösa genom att varje kursansvarig ska finnas tillgänglig via mail både vid början på tentan och innan
tentan lämnas in. Tentan ska därmed gå att lämnas in via mail ifall det inte går att lämna in den via
Cambro. Se sammanställningen från utbildningsansvarigs möte med studierektorn på hemsidan för att
se vad mer de pratade om. Ordföranden ska höra av sig till prefekten och diskutera vidare och
utbildningsansvarig till studierektorn för fortsatt diskussion. Bl.a. diskutera om det finns möjlighet att
utöka skrivtiden något för att ge alla mer tid att ladda ner tentan.

3.

Beslutsärenden

Inga beslutsärenden

4.

Diskussionspunkter
4.1.

JF klaga

En medlem har via JF klaga lyft försäljning av JF-ryggsäckarna till diskussion. Medlemmen önskar att
det ska finnas ryggsäckar till försäljning så att det ska gå lätt att ersätta sin ryggsäck om den går
sönder, oavsett om en är ny student eller läser högre terminer på programmet. Styrelsen ser en
möjlighet att under hösten kolla intresset hos medlemmarna av att köpa en ryggsäck och därefter köpa
in det antalet ryggsäckar till försäljning. Vi ser även andra alternativ, att t.ex. köpa in andra
ryggsäckar till försäljning än de som delas ut till T1:orna. Frågan diskuteras vidare!

5.

Informationspunkter
5.1.

SJM 2020

Vice ordföranden har haft möte med arbetsgruppen för SJM 2020. Gruppen diskuterade möjligheten
att flytta tävlingen till hösten och fortsätta tävlingen då! Beslut tas i augusti.
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5.2.

Sektionens stadgar

JF-sektionens stadgar skulle egentligen röstats igenom på kårfullmäktige i maj. Tyvärr medtogs dessa
inte i handlingarna p.g.a. en miss från Umeå Studentkår. Därför kommer stadgarna i stället röstas
igenom nästa kårfullmäktige i september och efter det bli gällande för sektionen.

6.

Övriga frågor
6.1.

Förfrågan elever vid Kitas gymnasium

Styrelsen har fått en förfrågan om att delta i en intervju som tre elever från Kitas gymnasium håller i.
Eleverna skriver en uppsats inom privatjuridik och behöver hjälp med att en juriststudent svarar på två
frågor rörande samboförhållanden. Ordföranden för JR ska besvara förfrågan!

7.

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Johanna Häggbom Holmlund,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, My Gabrielsson

Justerat, Erik Uggla
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