
 

 
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 9 JUNI 2020

 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Wikström Olsson. 

1.1. Närvaro 

Ordförande Fanny Wikström Olsson Närvarande 

Vice ordförande Emilia Kylsäter Frånvarande 

Ekonomiansvarig Elvira Ferm Frånvarande 

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, inkom vid § 1.4 

1.2. Val av justerare 
Till justerare valdes Fanny Wikström Olsson och Erik Uggla. 

1.3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

1.4. Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2020-06-02 godkändes. 
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2. Rapporter 

2.1. Juristens dag 
Projektansvariga informerade om att de har idéer om alternativa sätt att hålla i fördagen ifall det t.ex. 
skulle vara distansundervisning eller reserestriktioner under höstterminen.  

2.2. Utbildningsansvarig 
Ingen ny uppdatering.  
 

3. Beslutsärenden 

3.1. Beslut om kostnad för UWC 
Sportmästaren ville ta ett beslut om en kostnad på 898 kr för UWC. Alla deltagande lag delade på 
kostnaderna som bl.a. bestod av hyra av hall, fotograf m.m.  
Styrelsen godkände kostnaden.  

4. Diskussionspunkter 

4.1. JURO 
För två veckor sedan diskuterades det på styrelsemötet om JF kan godkänna att en samarbetspartner 
till JURO söker sponsorer för sin arbetsinsats för ett projekt inom JURO. Marknadsansvarig har kollat 
om det är förenligt med JF:s samarbetsavtal och styrelsen kom fram till att inte godkänna att han söker 
sponsorer för det jobb han ska lägga ner för JURO:s räkning.  

4.2. JF Klaga 
Via JF Klaga har någon kommit med synpunkten att denne inte önskar att JF flyttar sina epp:er till 
Rouge då denne inte anser det ligga i medlemmarnas intresse att göra det. Vidare har personen 
kommit med förslaget att JF:s medlemmar på något sätt ska få möjlighet till att samtycka till att lämna 
ut sina medlemsuppgifter till SESUS så att JF kan få ett större bidrag därifrån.  
Ingen flytt till Rouge är bestämd ännu, det är fortfarande under planering. Innan en eventuell 
permanent flytt kommer medlemmarna få möjlighet att göra sin röst hörd om de vill att epp:erna hålls 
på Rouge.  
Vice ordföranden framförde via ett meddelande till styrelsen som lästes upp av ordföranden att om 
Umeå Studentkår går med i SESUS kommer problemen som uppstod i år inte uppkomma igen. Ifall 
de inte skulle gå med i SESUS ser vice ordföranden över möjligheterna att till nästa år ordna så att 
medlemmarna kan godkänna att medlemsuppgifterna lämnas ut. Det fanns tyvärr ingen möjlighet att 
genomföra en sådan process i år.  
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5. Informationspunkter 

5.1. Omslag de Facto 
Chefredaktören för de Facto informerade styrelsen om att de Factos omslag kommer bli tunnare, detta 
för att minska kostnaderna för postandet av tidningen.  

5.2. Ordförandes möte med prefekten 
Ordföranden informerade om beslutsmötet med prefekten. Bl.a. har det beslutats om kursansvariga för 
nästa termin. Till hösten planeras det just nu för att föreläsningar ska ske på distans och seminarium 
hållas på plats vid Umeå universitet.  
 

6. Övriga frågor 

6.1. Besök, insparken 
JF har fått en förfrågan från en förening som vill närvara vid höstens inspark för att informera om sin 
verksamhet. Marknadsansvarig ska höra av sig till dem och undersöka möjligheterna till detta!  

7. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet.  
 

 

Vid protokollet, 

Johanna Häggbom Holmlund, 
Informationsansvarig och protokollförare 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Fanny Wikström Olsson Justerat, Erik Uggla 
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