
 

 
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 20 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 Alma Ottengren och Fanny Wikström Olsson. 

1.3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

1.4. Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2020-10-13 godkändes. 
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2. Rapporter 

2.1. Juristens dag 
Projektansvariga informerade om att de fortsatt utarbeta Juristens dags budget. Efter att 
projektansvariga presenterat sin budget godkände styrelsen den.  
De flesta avtalen är också påskrivna.  

2.2. Valberedning 
Valberedningen och styrelsen diskuterade upplägg för det tillfälle då JF kommer bjuda medlemmar på 
tårta och kaffe. I samband med det ska hela styrelsen vara närvarande så att medlemmarna får chans 
att prata med nuvarande styrelseledamöter om deras poster.  
Datum bestäms till onsdag den 4 november kring lunchtid.  

2.3. Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig informerade om att alltid begära kvitto vid inköp eller eventuella betalningar för att 
underlätta bokföringen.  

2.4. Utbildning 
Utbildningsansvarig informerade om att hon med institutionen diskuterat hur det går att öka intresset 
för kursutvärderingarna. Utbildningsansvarig gav förslaget att lärarna återkopplar till studenterna efter 
utvärderingarna, vilket var ett förslag som institutionen mottog väl. De hade även en lång diskussion 
rörande dagens betygssystem. För utförligare information kring den här diskussionen, se kommande 
protokoll från detta möte som kommer publiceras på JF:s hemsida under “Utskotten → 
Utbildningsutskottet → Protokoll Juridiska institutionens utbildningsutskott”.  
Institutionen har fått mer pengar vilket innebär att det kommer antas 120 studenter hösten 2021 istället 
för 110 st. som det var hösten 2020.  
 

3. Beslutsärenden 

3.1. Beslut om kostnad för återbetalning av stipendium 
Ordföranden för JR ville ta ett beslut om kostnad för återbetalning av ett stipendium från Umeå 
studentkår om 1 000 kr. Stipendiet har tyvärr inte blivit utnyttjat på grund av den begränsade 
verksamhet JF bedrivit under verksamhetsåret.  
Styrelsen godkände kostnaden.  

3.2. Beslut om kostnad finsittning  
Klubbmästaren ville ta ett beslut om kostnad för finsittningen om 78 740 kr. Intäkterna för 
finsittningen är 62 925 kr, det övriga är kostnader för subventionering, DJ, etc.  
Styrelsen godkände kostnaden.  
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3.3. Beslut om kostnad för fika 
Utbildningsansvarig ville ta ett beslut om kostnad för inköp av tentafika om 703,25 kr 
Styrelsen godkände kostnaden.  

4. Diskussionspunkter 

4.1. JF Klaga  
Två JF klaga har inkommit.  

1. En person har föreslagit att klubbmästaren ska anordna någon typ av fest eller sittning i någon 
lokal på campus. Styrelsen uppskattar allt engagemang och förslag som inkommer från 
medlemmarna! Klubbmästaren tar till sig av förslaget men med tanke på universitetets 
riktlinjer kring max antal personer som får vistas i lokalerna tillsammans tror hon 
möjligheterna är små att anordna något liknande.  

2. En person har skrivit att den uppskattar att helgens turnering och efterföljande fest på Rouge 
anordnas! Styrelsen tycker det är roligt att höra att det uppskattas. 

4.2. Yttrande utbildningspolitiskt program 
Förra veckan lyfte ordförande för JR frågan om styrelsen vill yttra sig angående kårens förslag på ett 
nytt utbildningspolitiskt program. Styrelsen beslutade att ordförande för JR ska titta på det och 
eventuellt upprätta ett förslag på yttrande.  

4.3. Förnya samarbete E-puben 
Klubbmästaren har fått förfrågan om JF vill förnya ett samarbete med E-puben. Klubbmästaren ska 
utreda utformandet av ett förnyat samarbete.  

4.4. Informationskampanj kåren 
Ordföranden har fått förfrågan av kåren att delta i ett informationsmöte kring Covid-19. Delar av 
styrelsen kommer delta vid mötet.  
 

5. Informationspunkter 

Inga informationspunkter.  

6. Övriga frågor 

6.1. Möte ang. Covid-19.  
Förra veckan deltog ordföranden i ett möte med Umeå Studentkår där det diskuterades 
förhållningssätt till Covid-19 framöver. På mötet diskuterades att det dittills inte funnits anledning att 
ytterligare ändra föreningarnas verksamheter med tanke på Covid-19 men att det i framtiden kan 
behövas upprättas andra riktlinjer.  
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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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