
 

 
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 8 DECEMBER 2020

 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Wikström Olsson. 

1.1. Närvaro 

1.2. Val av justerare 
Till justerare valdes Fanny Wikström Olsson och Emilia Kylsäter. 

1.3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

1.4. Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2020-12-01 godkändes. 
 

2. Rapporter 

2.1. Juristens dag 
Projektansvariga informerade om att Juristens dag gått bra. De har mottagit positiv respons från både 
utställare och studenter, deltagarantalet var högt med ca hälften av juriststudenterna som deltog på 
något sätt. Vidare informerade PA om att endast projektansvariga och marknadsansvariga kommer 
skriva testamenten och dessa har deadline i slutet av januari.  
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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 Frånvarande 



Juridiska föreningen  
vid Umeå universitet

 

2.2. Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig redovisade föreningens räkenskaper. För tillfället ser JF ut att gå med en relativt 
stor vinst detta verksamhetsår. Detta beror på att Covid-19 gjort att föreningen inte kunnat spendera 
mer pengar då verksamheten varit så begränsad.  Eftersom JF är skattebefriad bör föreningen varken 
gå med vinst eller förlust. Skatteverket bör dock ha överseende med detta med tanke på att vi befinner 
oss i en världsomfattande pandemi.  

2.3. Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig informerade om att hon och tillträdande utbildningsansvarig haft ett möte med 
JURO där de diskuterade enkäten över den psykiska hälsan på juristprogrammen i Sverige. Enkäten 
närmar sig sitt färdigställande.  
Utbildningsansvarig informerade också om att både utbildningsansvarig och utbildningsutskottet 
diskuterar formen för de digitala tentorna och kommer ha möte med institutionen om detta.  
 

3. Beslutsärenden 

Inga beslutsärenden.  

4. Diskussionspunkter 

4.1. JF Klaga 
Två stycken JF Klaga har inkommit.  
 

- Den första:  
Någon har lyft frågan om det är lämpligt att Umeå studentkår skänker pengar till välgörenhet, 
musikhjälpen i detta fall, då personen menar att US alla pengar hör hemma inom kåren och 
studentföreningarna. Vidare föreslår personen att US skulle kunna införa en anonym 
klago/tips-funktion likt “JF Klaga”.  
 
Umeå Studentkår svarar:  
 
“Musikhjälpen arrangemanget är främst en insats för att uppmärksamma psykisk och fysisk hälsa 
genom att motivera studenter till att komma ut och röra på sig. Fokuset under arrangemanget eller 
kampanjen kommer vara att tipsa om promenadstråk, uppmärksamma fördelarna med att röra på sig 
ur ett psykiskt och fysiskt perspektiv och samtidigt försöka skapa gemenskap mellan studenter i en tid 
där många känner sig isolerade. Vilken summa pengar som ska skänkas har övervägts av styrelsen, 
och styrelsen ser det som en kostnad likt andra kostnader som uppstår vid kampanjer eller 
arrangemang. Jag förstår perspektivet som framkommer av studenten men vill också framhålla att 
även detta evenemang är menat att gå till studenterna. Det finns även möjlighet att höra av sig till 
Umeå studentkårs inspektor om man tycker att detta inte är ett rimligt beslut. 
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Om föreningar känner att de har ekonomiska bekymmer på grund av Covid-19 kan man alltid höra av 
sig till kåren centralt så att vi gemensamt kan hitta en lösning. 
 
På den andra önskan om en ”anonym Umeå studentkår klaga” så önskar kårstyrelsen och kansliet att 
medlemmar känner att de kan kontakta styrelsen och kansliet med sina frågor, funderingar och åsikter 
utan att göra det anonymt.” 
 

- Den andra:  
En person ville uppmärksamma styrelsen om att JF fyller 30 år nästa år och att det vore roligt med en 
större sittning. Därmed menar personen att det vore lämpligt om nästa års budget görs med en sådan 
fest i åtanke. Vidare lyfter personen att den tycker sittningar kan anordnas på t.ex. Äpplet istället för 
Rex för att rymma fler.  
 
Styrelsen och tillträdande styrelse tycker det är en mycket rolig idé som vi tar med oss! Båda 
styrelserna uppskattar att personen skrivit och engagerat sig.  
 

5. Informationspunkter 

5.1. Bilder över verksamheten 
Umeå Studentkår har bett föreningarna skicka in bilder över sådant de gjort under senaste 
verksamhetsåret senast imorgon. Alla närvarande vid mötet uppmanades att göra detta.  

6. Övriga frågor 

6.1. Juluppehåll  
Tisdag den 15 december är sista styrelsemötet innan jul. Därefter har styrelsemötena uppehåll till den 
19 januari då vi startar vårterminens möten.  

7. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet.  
 

 

Vid protokollet, 

Johanna Häggbom Holmlund, 
Informationsansvarig och protokollförare 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Fanny Wikström Olsson Justerat, Emilia Kylsäter 
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