Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 17 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 Emilia Kylsäter och Alma Ottengren.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2020-11-10 godkändes.

2.

Rapporter
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2.1.

Juristens dag

Projektansvariga informerade om att de provat tekniken som ska användas under Juristens dag och att
allt gått bra. Vidare ville de diskutera möjligheter att utdela merch till medlemmarna. Projektansvariga
har en målsättning att dela ut merch även fast Juristens dag sker digitalt.

2.2.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig informerade om att han lärt sig om hur JF:s ekonomi kan digitaliseras och därmed
underlätta den ekonomiansvarigas arbetsuppgifter.

2.3.

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig informerade om att hon imorgon har möte med institutionens utbildningsutskott.

3.

Beslutsärenden

Inga beslutsärenden.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

JF:s verksamhet

JF har fått instruktioner/information från kåren. Vi bifogar deras beslut i protokollet.
“Umeå studentkårs styrelse beslutade att:
o All studiesocial, studentfacklig och föreningsinriktad verksamhet anordnad av
Umeå studentkår övergår till digital form.
o Umeå studentkår avråder från all form av alkoholrelaterad verksamhet.
o Umeå studentkår uppmanar till restriktivitet gällande fysisk närvaro på campus.
o Umeå studentkår avråder från organiserade resor.
Ovanstående rekommendationer gäller fram till höstterminens slut den 17 januari.”
JF vill försöka hålla någon typ av digital aktivitet för medlemmarna.
Vidare informerar styrelsen om att:
-

All JF:s verksamhet är digitalt förlagd tills vidare.
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4.2.

Enkät synpunkter på utbildningen

Utbildningsansvarig påminde om att JF har en enkät där medlemmarna får komma med synpunkter
angående distansundervisningen som utbildningsansvarig lyfter hos institutionen. Enkäten kommer
publiceras i våra sociala kanaler igen.

5.

Informationspunkter

Inga informationspunkter.

6.

Övriga frågor
6.1.

Examen

Styrelsen diskuterade examen. För tillfället är planeringen lagd på is. Styrelsen inväntar utvecklingen
av läget. Det kan bli aktuellt att ställa in examen. I så fall kan någon typ av digital examen hållas. Ett
förslag är också att flytta fram examen. Det är dock inget som styrelsen tar beslut om i dagsläget.

7.

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Johanna Häggbom Holmlund,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Emilia Kylsäter

Justerat, Alma Ottengren
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