Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 8 SEPTEMBER 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 Lukas Todtenhaupt och Alma Ottengren.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2020-09-01 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Studentombud

Med anledning av lördagens artikel i Västerbottens-Kuriren vill Umeå studentkår genom Juridiska
föreningen kommentera följande:
Vi har under de senaste dagarna inlett en dialog med juridiska institutionen för att hantera den
situation vi befinner oss i där det väckts åtal mot en lärare vid institutionen. En sund och säker
arbetsmiljö för alla studenter är högsta prioritet för studentkåren, det kommer vi fortsätta att värna och
bevaka i det här ärendet och i vårt arbete under året. Vi vill också i denna stund påminna om att
kårens uppgift är att ta hand om och stötta alla studenter i svåra situationer.

2.2.

Juristens dag

Projektansvariga informerade om att det löpande arbetet fortskrider och går bra.

2.3.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig informerade om att det löpande arbetet går bra.

2.4.

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig har tillsammans med ordförande under veckan haft fortlöpande möten med
institutionen och kåren angående det faktum att det väckts åtal mot en lärare. Mötena hålls b.la. i syfte
för att hon i rollen som utbildningsansvarig och studerandearbetsmiljöombud (SAMO) tillsammans
med kåren ska kunna säkerställa studiearbetsmiljön på utbildningen och universitetet för alla
studenter.
I övrigt pågår planeringen av tentamensfikan för studenterna på första terminen.

3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om att ställa in den fysiska Stockholmsresan HT 2020

Marknadsansvarig ville ta ett beslut om att ställa in den fysiska Stockholmsresan HT 2020.
Styrelsen godkände beslutet.

3.2.

Beslut om kostnad för domäner

Informationsansvarig ville ta ett beslut om kostnad för domänerna jf-umea.se, juristensdag.se och
studenternasradgivning.se på vardera 206,25 kr, totalt 618,75 kr.
Styrelsen godkände kostnaden.
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4.

Diskussionspunkter
4.1.

JF Klaga

En JF-klaga har inkommit. Personen efterfrågar att JF-rummet bör hålla lunchöppet i någon form. Se
nedanstående punkt 3.2 för svar. Samma person efterfrågar även utförligare information om
Stockholmsresans genomförande. Det främsta hindret mot Stockholmsresans genomförande är
byråernas policys samt att institutionen inte står bakom att resan genomförs.

5.

Informationspunkter
5.1.

JF-rummets öppethållande

JF-rummet kommer hålla lunchöppet med vissa restriktioner.
Medlemmarna är välkomna att hämta kaffe samt värma mat men kan inte äta maten i JF-rummet.
Styrelsen förbehåller sig rätten att vid behov stänga JF-rummet.
Styrelsen uppmanar alla att ta personligt ansvar så att JF-rummet kan hållas öppet på ett säkert sätt.

5.2.

Extrainsatt medlemsmöte

Extrainsatt medlemsmöte för val av ny ekonomiansvarig hålls preliminärt den 29/9 kl. 17.00. Digitala
möjligheter att delta kommer finnas, info om plats kommer.

5.3.

Bidrag från SESUS

Från Riksförbundet/Studieförbundet SESUS får JF ett bidrag på 10 000 kr.

5.4.

Försäljning av ryggsäckar

Från och med 9/9 kommer medlemmar kunna köpa JF-ryggsäckar för 100 kr st.

6.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.
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7.

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Johanna Häggbom Holmlund,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Lukas Todtenhaupt

Justerat, Alma Ottengren
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