Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 26 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

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 Alma Ottengren och Fanny Wikström Olsson.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2020-05-19 godkändes.

2.

Rapporter

Mail
info@jf-umea.se

 emsida
H
www.jf-umea.se

Juridiska föreningen
vid Umeå universitet

2.1.

Ekonomiansvarig

Ingen uppdatering.

2.2.

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig informerade om att eventuella omtentamen kommer skrivas på distans.
Vidare har institutionen beslutat att T1-T3 ska ha 6 st. seminariegrupper.
T4 och uppåt ska ha 5 seminariegrupper.
Cambro ska ersättas av en plattform som heter Canvas.
Vidare har utbildningsansvarig fortsatt arbetet med tryckandet av nya rättshandböcker.

2.3.

Juristens dag

Projektansvariga upplyste styrelsen om en kostnad som blivit 900 kr dyrare än förväntat. De ville
kolla om budgeten ska ändras eller hur de ska hantera det här på annat sätt. Ekonomiansvarig menade
att budgeten inte ska ändras, budgeten är en målsättning som det ska eftersträvas att den följs. I
slutändan får PA motivera varför resultatet eventuellt inte blev detsamma som budgeterat.

3.

Beslutsärenden

Inga beslutsärenden

4.

Diskussionspunkter
4.1.

Inkommen fråga från medlem

Styrelsen har fått en fråga om Cambro är en lämplig plattform att använda vid hemtentamen.
Studierektor har svarat att Digiexam är ett system inköpt för att fungera vid salstentamen och det finns
ingen möjlighet för studenterna att få hjälp om systemet skulle krångla, därför har institutionen valt att
använda Cambro för salstentamen. Dessutom kommer studenterna har möjlighet att lämna in svaren
via mail ifall det inte fungerar via Cambro. Därmed är det viktigt att spara svaren innan sista
inlämningstid, ifall svaren skickas in efter sista inlämningstid.

4.2.

JURO

Frågor ang. kartläggning psykisk ohälsa
JURO vill utforma en enkät som undersöker psykisk ohälsa på juristprogrammen i Sverige. JURO har
tänkt ta hjälp vid utformandet av enkäten av en psykolog med erfarenhet av liknande kartläggningar
av juriststudenter i USA. För den hjälp psykologen bidrar med vill han söka sponsring. JURO:s
styrelse ställer därför frågan till de olika JF i Sverige om det går bra att han söker sponsring från:
- Juridiska byråer. Marknadsansvarig ska undersöka om det är förenligt med våra
samarbetsavtal.
- Universiteten. JF ser inget hinder att fråga.
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5.

De Juridiska föreningarna i Sverige. JF menar att det inte är aktuellt då det inte finns någon
budget för det och då medlemsnyttan är låg.

Informationspunkter

Inga informationspunkter

6.

Övriga frågor
6.1.

Sista mötet

Sista styrelsemötet för terminen hålls 19.00 tisdag den 9/6.

7.

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Johanna Häggbom Holmlund,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Alma Ottengren

Justerat, Fanny Wikström Olsson
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