
 

  
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 27 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 Emilia Kylsäter och Erik Dunbäck Pekkari. 

1.3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

1.4. Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2020-10-20 godkändes. 
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2. Rapporter 

2.1. Juristens dag 
Projektansvariga informerade om att planeringen fortskrider och att marknadsföringen kommit igång 
mer. Under en av dagarna har studenter på T5 schemalagd undervisning. Ordföranden har 
uppmärksammat prefekten på detta och PA ska kontakta kursansvarig om detta.  

2.2. Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig informerade om att han ska på kassörsutbildning i veckan.  

2.3. Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig informerade om att hon haft ett möte med studierektor. Protokoll från mötet 
kommer publiceras på hemsidan.  
 

3. Beslutsärenden 

Inga beslutsärenden.  

4. Diskussionspunkter 

4.1. Kontrakt med E-puben 
E-puben har skickat ett förslag på kontrakt till klubbmästaren. Styrelsen ska se över alla punkter i 
avtalet. Något som är viktigt för JF är att våra medlemmar får företräde till våra egna evenemang. 
Innan JF förnyar avtalet ska det göras en undersökning bland medlemmarna om intresset att förnya 
samarbetet med E-puben för framtida event.  
 

5. Informationspunkter 

5.1. Frukostträff 
Den 13 november anordnar Umeå Studentkår i samarbete med Folkuniversitetet en frukostträff för 
fika, mingel och workshop om föreningens roll i kårorganisationen. Minst tre representanter från 
styrelsen kommer gå.  

5.2. Event med Linklaters 
Den 4 november anordnas ett webbinarium med Linklaters. Det bjuds på mackor och fika från 
kulturbageriet! Anmälan sker senast den 2 november via länk på facebook och instagram.  
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5.3. Yttrande 
Styrelsen har fattat beslut om ett yttrande över kårstyrelsens förslag till utbildningspolitiskt program.  

6. Övriga frågor 

6.1. Tårthäng 
Förra veckan beslutade styrelsen om att ha tårthäng den 4 november. Datum har flyttats till torsdag 
den 5 november. Evenemanget är till för att medlemmarna ska få tillfälle att fråga nuvarande styrelse 
om posterna och de olika arbetsuppgifterna.  

6.2. Informationskampanj kåren 
Förra veckan deltog två styrelseledamöter i ett möte med kåren. Kåren informerade om att de ska 
utarbeta en informationskampanj rörande Covid-19 som ska rikta sig till medlemmarna. Vidare 
uttryckte kåren att de tycker det är bra att föreningarna fortsatt arrangerar aktiviteter då det kan vara 
lättare att följa riktlinjer på uppstyrda evenemang.  

7. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet.  
 

 

Vid protokollet, 

Johanna Häggbom Holmlund, 
Informationsansvarig och protokollförare 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Emilia Kylsäter Justerat, Erik Dunbäck Pekkari 
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