Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 24 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, lämnade efter § 4.1.

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

Frånvarande

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 2020-11-17 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Juristens dag

Projektansvariga informerade om att några exemplar av Juristens dags katalog blivit felaktiga på
grund av tryckfel. JF ska få en återbetalning för dessa.

2.2.

Ekonomiansvarig

Ingen ny uppdatering.

2.3.

Utbildningsansvarig

Under det senaste mötet med institutionen framkom det att studenterna vid Umeå universitet ges
betydligt fler handledningstimmar till examensarbetena än vid övriga universitet. Därför har prefekten
lagt fram förslag om beslut att det ska ges lika mycket handledning vid UmU som vid de övriga
universiteten. Utbildningsansvarig påpekade att det då måste säkerställas att kvalitén på
handledningen bibehålls. Se vidare diskussion i protokollet från detta möte som publiceras på JF:s
hemsida i framtiden.
Vid juridiska institutionens utskottsmöte informerade studierektor Nina Nilsson Rådeström om
följande:
- Studierektorn trycker på att det är jätteviktigt att studenterna på T5 besvarar
halvvägsenkäten som skickats ut.
- Frågan om betygssystemet:
Institutionen kommer att följa det de stora lärosätena väljer att göra men kommer inte själva att driva
frågan vidare. Det ska dock framhållas att Umeå inte är emot förslaget att ändra betygsskalan och
frågan kommer att fortsätta att diskuteras och utredas tillsammans med övriga lärosäten.
-

Studierektorn uppmanar alla, lärare och studenter att hålla sig uppdaterade gällande Covid-19
på umu.se

-

Utbildningsansvarig lyfte frågan om terminens examinationer. Hon informerade studierektorn
om att det ligger i studenternas intresse att de snart tar ett beslut om hur examinationerna ska
ske, vilket studierektorn tog med sig till de kursansvariga.
För den som är intresserad över vad som diskuterades därutöver kommer protokollet publiceras på
JF:s hemsida.
Vidare har utbildningsansvarig skickat en ortsrapport till JURO inför JURO:s årsmöte på lördag.
Utbildningsansvarig har även haft ytterligare ett möte med studierektorn där bl.a. en del av de
synpunkter som inkommit till JF via enkäten som publicerats på facebook diskuterades. En
sammanställning från mötet kommer publiceras på hemsidan.
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Utbildningsansvarig vill också passa på att framföra hur roligt hon tycker det är att medlemmarna
utnyttjar den enkät som publicerats på JF:s facebook. Hon läser självklart dessa och kommer att ta upp
det som framkommer där med berörda lärare på institutionen.

3.

Beslutsärenden

Inga beslutsärenden.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

JF Klaga

En JF Klaga har inkommit där någon efterfrågar kompensation för kaffe då JF-rummet inte är öppet.
Utifrån rådande omständigheter kan vi tyvärr inte bjuda på kaffe för tillfället. JF:s verksamhet består
av flera delar och styrelsen jobbar på med flera av dessa trots rådande pandemi, till exempel
utbildningsfrågor.

5.

Informationspunkter
5.1.

Ordförandemöte

På mötet lyftes förslag på aktiviteter.
- ex. quiz, poängjakter.
Det diskuterades också att det är viktigt att föreningarna och samarbetspartners kan bibehålla
kontakten med varandra trots pandemin. Ex. lyftes ett förslag på att samarbetspartners kan anordna
kurser med studenter i sådant som vi inte lär oss på programmet. Ex. excel-kurs.
Vidare togs det upp att föreningarna bör värna om medlemmarnas psykiska hälsa genom att t.ex.
informera medlemmarna om olika typer av stöd som universitetet erbjuder.

5.2.

Juriststudenternas rådgivning

Ordföranden för Juriststudenternas rådgivning informerade om att JR för tillfället inte tar in nya
ärenden. Hans utgångspunkt är att verksamheten vilar resterande del av året.

5.3.

Landstingshallen

Sportmästaren informerade om att kontraktet med Landstingshallen har förlängts. JF behåller sin tid kl
17.00 på måndagar för JF Sport.
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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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