Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 1 JULI 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

Frånvarande

Marknadsansvarig

Ida Hedlund

Frånvarande

Utbildningsansvarig

Julia Netinder

Närvarande

Informationsansvarig

Johanna Häggbom Holmlund

Närvarande

Sportmästare

Lukas Todtenhaupt

Närvarande

Klubbmästare

My Gabrielsson

Närvarande

Ordförande för JR

Erik Uggla

Närvarande (lämnade efter punkt 3.3)

Chefredaktör för de Facto

Alma Ottengren

Frånvarande

1.2.

Val av justerare

Till justerare valdes Lukas Todtenhaupt och Julia Netinder.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2020-06-09 godkändes.

2.

Rapporter
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2.1.

GDPR-utskottet

Ordförande för JR informerade om att arbetet med att reda ut vad som gäller angående GDPR inte är
klart, men att arbetet fortsätter. Bland annat har Umeå studentkår valt att inte lämna ut
medlemsregistret till JF för ansökan om olika bidrag vilket styrelsen ser som ett problem. Därför
fortsätter styrelsen att föra en diskussion med kåren för att finna lösningar.

2.2.

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig informerade om ett möte med JURO där arbetsgruppen för enkäten om psykisk
ohälsa diskuterat sponsringen av projektet.
Utbildningsansvarig informerade även om att institutionen meddelat att de tagit beslut om att
föreläsningarna under kommande termin kommer ske på distans. Seminarium mm. kommer ske på
plats som vanligt.

3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för de Facto nr 1 2020

På initiativ av Ordföranden för de Facto ville Ordföranden ta beslut om en kostnad på 16 583 kr för
tryck och frakt inkl. moms av de Facto nr. 1 2020.
Styrelsen godkände beslutet.

3.2.

Beslut

om kostnad för de Facto nr 2 2020

På initiativ av Ordföranden för de Facto ville Ordföranden ta ett beslut om en kostnad på 12 900 kr för
tryck och frakt inkl. moms av de Facto nr. 2 2020.
Styrelsen godkände beslutet.

3.3.

Beslut om kostnad för tryckande av rättshandböcker

Utbildningsansvarig ville ta ett beslut om en kostnad på 3 991 kr för tryckande av rättshandböcker.
Styrelsen godkände beslutet.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

Insparken

Ordförande samt Vice ordförande har haft ett möte med Generalerna där vissa diskussionspunkter
dykt upp som hela styrelsen bör ta ställning till. Frågorna rör främst hur vi under insparken ska
förhålla oss till corona under evenemang. Styrelsen kom fram till att ha ett separat möte angående
detta och även lyfta frågan med Umeå studentkår samt institutionen.
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Efter mötet med Generalerna bestämdes det även att det ska hållas en fadderutbildning söndagen 23/8
där faddrar samt generaler ska skriva på insparkskontraktet.
Ordförande, Vice ordförande samt Informationsansvarig har även tagit fram ett förslag på en
handlingsplan om hur styrelsen samt generaler ska hantera särskilda situationer som kan uppstå.
Resterande styrelse ska ta del av förslaget och revidera den för att diskutera det under ett framtida
möte.

4.2.

Svarta lagboken

Ordförande undrade om JF ska sälja de svarta lagböckerna under insparken eller om vi bara ska ha
kuponger. Styrelsen bestämnde att vi säljer de svarta lagböckerna.

4.3.

Gästföreläsare

Vice ordförande ville diskutera om hur vi ska göra med gästföreläsningar under kommande termin.
Eftersom vi inte får ha fysiska föreläsningar med mer än 50 personer kommer styrelsen ha som
utgångspunkt att ordna gästföreläsningar digitalt.

5.

Informationspunkter
5.1.

Föreläsning T1:or

Lina Sidenhag har kontaktat utbildningsansvarig och bett henne att planera och spela in föreläsningen
om basgruppsarbete för T1:orna istället för att hålla den fysiskt på universitet. Utbildningsansvarig har
därför beslutat att genomföra föreläsning i inspelad form.

5.2.

Uppdatering sociala medier

Sportmästaren informerade om idéer för de tävlingar vi vill ha på våra sociala medier för att hålla
igång medlemmarna. Styrelsen vill öka aktiviteterna och fortsätta med tävlingarna under sommaren.

6.

Övriga frågor
6.1.

Fortsättning angående Norwegian-biljetten för gästföreläsare

Norwegian har kontaktat Vice ordförande om att de kommer återbära pengarna för de flygbiljetter
som var menade för en gästföreläsare tidigare i vår. På grund av covid-19 kunde inte biljetterna
utnyttjas.

7.

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.
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Vid protokollet,
Emilia Kylsäter
Vice ordförande och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Lukas Todtenhaupt

Justerat, Julia Netinder
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