
 

 
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 3 NOVEMBER 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 Frånvarande 

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 Julia Netinder och Lukas Todtenhaupt. 

1.3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

1.4. Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2020-10-27 godkändes. 
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2. Rapporter 

2.1. Representant från Umeå Studentkår 
Utbildningsbevakaren vid samhällsfakulteten, Johanna Mikkelsen Strömstedt, gästade mötet.  
Utbildningsansvarig passade på att fråga om vad utbildningskommittén vid US är för någonting och 
vilken roll JF har eller bör ha där. Johanna skulle ta frågan med sig. Styrelsen undrade också om det 
diskuterats mer kring åtgärder från universitetets håll på grund av Covid-19. Kåren hade inte någon 
information att ge från universitetets håll.  

2.2. Juristens dag 
Projektansvariga informerade om att planeringen fortskrider och att röstningen till pedagogiska priset 
har öppnat.  

2.3. Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig informerade om att han tyvärr inte kunde delta vid kassörsutbildningen förra 
veckan, det kommer dock inte ha någon negativ effekt för honom eller föreningen.  

2.4. Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig informerade om… 
JURO 

- Årsmötet som skulle ägt rum den 28 november i Stockholm kommer att ske digitalt.  Detta är 
något som utbildningansvarig tidigare tagit beslut om för egen del. Nu har dock även hela 
JURO:s styrelse fattat ett sådant beslut 

- JF ska marknadsföra att JURO söker ett nytt presidium.  
- Arbetet med den enkät som ska utreda den psykiska hälsan på juristprogrammet i Sverige har 

fortsatt.  
  

Utbildningsansvarig informerade om att institutionen inte har gett någon mer information rörande 
Covid-19 än att det endast rör sig om enstaka fall av smittade på programmet.  
 

3. Beslutsärenden 

Inga beslutsärenden.  

4. Diskussionspunkter 

4.1. Event samt skidresa till Åre 
Eventutskottet har diskuterat vilka event som kan hållas i höst. Bland annat diskuterades om det går 
att genomföra ett förfestmaraton anpassat till gällande säkerhetsrekommendationer. Styrelsen kom 
fram till att det är ett evenemang som inte går att genomföra just nu men förhoppningsvis i framtiden.  
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Minst en till EPP är planerad och förhoppningsvis ett sista evenemang innan jul.  
 
Vidare lyfte klubbmästaren en eventuell resa till Åre. Resan önskas av många medlemmar men på 
grund av rådande omständigheter kommer föreningen inte kunna anordna någon skidresa.  

5. Informationspunkter 

5.1. Återbetalning från studentlitteratur 
Föreningen har fått återbetalning från Studentlitteratur för lagböckerna vi lämnat tillbaka om 23 744 
kr, samt ytterligare en kreditfaktura på 2 100 kr för tre böcker som kom in senare. De tre sista 
böckerna nådde Studentlitteratur senare på grund av problem med Postnord.  

5.2. SJM 
Planeringen inför SJM 2021 har påbörjats och Umeå kommer vara riksarrangör. Det innebär att det är 
vi som ska samordna tävlingen och sköta kontakten mellan alla Sveriges JF, Mannheimer Swartling 
och Högsta domstolen, m.m. 

5.3. E-puben 
Klubbmästaren informerade om att arbetet med eventuellt förnyat kontrakt med e-puben fortsatt. Hon 
har ett planerat möte nästa vecka med E-puben för att gå igenom vad samarbetet innebär för JF som 
förening samt alla medlemmar. Detta för att få mer underlag inför en marknadsundersökning som 
kommer efter mötet!  

6. Övriga frågor 

6.1. Tårthäng 
Styrelsen vill påminna alla medlemmar om att komma på tårthäng med styrelsen på torsdag under 
lunch! Plats: S505 och S506.  

7. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet.  
 

 

Vid protokollet, 

Johanna Häggbom Holmlund, 
Informationsansvarig och protokollförare 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Julia Netinder Justerat, Lukas Todtenhaupt 
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