Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 13 OKTOBER 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

Erik Dunbäck Pekkari

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 My Gabrielsson och Erik Uggla.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2020-10-06 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Juristens dag

Projektansvariga informerade om att arbetet med budgeten för Juristens dag närmar sig
färdigställande.

2.2.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig informerade om att han arbetar med ekonomirapporteringen till sektionens stämma.

2.3.

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig informerade om att hon haft möte med utbildningsutskottet. Snart ska hon delta
vid ett möte med institutionens utbildningsutskott och en av punkterna på dagordningen kommer vara
huruvida dagens betygssystem ska vara eller icke vara.

3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för plaketter

Sportmästaren ville ta ett beslut om kostnad för 6 st. plaketter till JF:s vandringspokaler för insparken
samt beachvolleybollturneringen om totalt 600 kr.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2.

Beslut om kostnad för gåva

Vice ordföranden ville ta beslut om en kostnad för engagemangsgåvor till generalerna om 500 kr x 5
st presentkort till Köksbaren samt 209 kr för blommor, totalt 2 709 kr.
Styrelsen godkände kostnaden.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

Framtida event med beaktande av ökad smittspridning under
hösten

Styrelsen funderar löpande kring riskerna med att anordna vissa aktiviteter. Onsdag den 14 oktober
ska ordföranden ha möte med kåren angående utvecklingen kring spridningen av Covid-19. Om
eventuella nya riktlinjer framkommer där kan JF behöva se över vilka aktiviteter som anordnas
framöver.
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4.2.

Utbildningspolitiskt program

Kåren har tagit fram ett förslag på utbildningspolitiskt program som ligger ute på remiss. Ordförande
för JR lyfte frågan om styrelsen som företrädare för Juridiska föreningen vill skicka in ett remissvar.
Övriga styrelsemedlemmar ska titta på frågan och återkomma.

4.3.

Stockholms bal

Den 28 november är Stockholms bal planerad att äga rum fysiskt i Stockholm. Ordföranden och
utbildningsansvarig gemensamt med styrelsen har beslutat att inte åka dit och representera JF Umeå
fysiskt.

5.

Informationspunkter
5.1.

Studentambassadör

Umeå Universitet söker studentambassadörer som vill företräda och marknadsföra universitetet till
framtida studenter, sista ansökningsdag är 15 oktober.

6.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

7.

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Johanna Häggbom Holmlund,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, My Gabrielsson

Justerat, Erik Uggla
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