Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 1 DECEMBER 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 Lukas Todtenhaupt.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2020-11-24 godkändes.

Mail
info@jf-umea.se

Hemsida
www.jf-umea.se

Juridiska föreningen
vid Umeå universitet

2.

Rapporter
2.1.

Juristens dag

Projektansvariga informerade om att Juristens dag påbörjats under dagen då medlemmar bland annat
bjöds på lunch. De informerade även om att de fått positiv feedback över mässkatalogen från
medlemmar. Vidare diskuterade styrelsen och projektansvariga logistik för kommande dag.

2.2.

Ekonomiansvarig

Ingen ny uppdatering.

2.3.
-

-

3.

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig informerade om att hon haft ett första möte med studiebevakaren vid
Umeå studentkår. Studiebevakaren meddelade att juridiska institutionen har meddelat att inga
juriststudenter behöver ha igång kameror vid tentamen.
JURO:
Både nuvarande och tillträdande utbildningsansvarig deltog i JURO:s årsmöte.
Ny ordförande och vice ordförande tillsattes.
Under årsmötet presenterades alla lärosätens ortsrapporter, utbildningsansvarig tipsade alla i
styrelsen om att läsa dessa.
Vidare lyfte utbildningsansvarig att Akavia är intresserad av att samarbeta med JURO.

Beslutsärenden

Inga beslutsärenden.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

Rollen som ordförande för Juriststudenternas rådgivning

Ordföranden för JR lyfte frågan om vilken form JR ska ha under kommande verksamhetsår. Han
riktade frågan till den tillträdande styrelsen och uppmärksammade dem på att det är den tillträdande
styrelsen som får bestämma hur JR ska bedrivas. T.ex. kan styrelseposten tillsättas senare. JR skulle
också kunna bedrivas som ett utskott, utan att ordföranden för JR också är ledamot i styrelsen.

5.

Informationspunkter
5.1.

de Facto nr. 3

Chefredaktören för de Facto ville informera om att de Facto nr. 3 blivit försenad, dels för att tryckeriet
hade förseningar och dels för att Postnord försenats. Numret finns dock redan tillgängligt att läsa på
hemsidan för den som är intresserad! Du hittar numret på startsidan och under “Utskotten → de
Facto”.
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6.

Övriga frågor
6.1.

Julkort

Vice ordföranden lyfte frågan om julkort. JF brukar traditionsenligt skicka ett julkort åt till exempel
de andra JF Sverige. Styrelsen beslutade att vi ska göra det i år också.

7.

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Johanna Häggbom Holmlund,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Alma Ottengren

Justerat, Lukas Todtenhaupt
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