
 

Information och förhållningsregler inför JF Umeås 

digitala verksamhetsmöte 2021-02-17 

 

Verksamhetsmötet sker helt digitalt över Zoom via följande länk: 

https://umu.zoom.us/j/64008061839  

 

Information om verksamhetsmötet: 

Onsdag den 17 februari kl. 17.00 bjuder Juridiska föreningen vid Umeå universitet in till 

verksamhetsmöte.  (Vi ber er logga in ca 10 minuter innan då mötet startar prick!)  

 

Under mötet kommer bland annat verksamhetsberättelser, ekonomisk berättelse, budget inför 

verksamhetsåret 2021, ansvarsfrihet för styrelsen samt tillsättande av ny styrelse behandlas. 

Se dagordningen på hemsidan för mer information om vad som kommer tas upp. Alla 

medlemmar är välkomna att delta! 

 

Dagordning och bilagor finns även på jf-umea.se. 

 

För mer information om verksamhetsmötet ber vi dig läsa Juridiska föreningens stadga.  

 

Förhållningsregler: 
Eftersom mötet sker över zoom kommer vi ha vissa förhållningsregler som vi ber alla att följa. Detta 

för att få ett så bra, demokratiskt och effektivt möte som möjligt: 

 

Krav för att få delta på mötet: 

- Medlemskap: alla deltagare måste vara medlemmar i Juridiska föreningen vid Umeå 

universitet. 

- Alla deltagare måste vara inloggade på en dator var med sitt eget Zoom-konto. 

- Namn: Fullständigt namn måste framgå i zoom så vi kan kontrollera medlemskap. 

https://umu.zoom.us/j/64008061839
http://jf-umea.se/wp-content/uploads/2021/01/JFs-verksamhetsmo%CC%88te-dagordning-2021.pdf
http://jf-umea.se/wp-content/uploads/2020/09/Stadga-Juridiska-f%C3%B6reningen-vid-Ume%C3%A5-universitet.pdf


 

- Närvaro: Om man deltar på mötet ska man vara kvar från öppnandet till avslutandet 

då röstlängden kommer att fastställas i början. Försvinner man kommer eventuell 

omröstning bli felaktig. Om man måste gå ska man skriva det i zoom-chatten så 

rösträknarna kan justera röstlängden! 

Praktisk information:  

- Kamera: Din kamera ska vara på under hela mötet. 

- Mikrofon: Mikrofonen ska vara avstängd under hela mötet med undantag för vid 

röstning och om man blivit tilldelad ordet.  

- Röstning: Röstning sker genom acklamation d.v.s. att medlemmarna sätter på sina 

mikrofoner och svarar efter att ordförande ställt en fråga vid röstning. Vill man 

godkänna förslaget svarar man “Ja” på frågan. Håller man inte med svarar man “Ja” 

efter att ordförande frågar “någon däremot?”.  

- Vid frågor: Har man frågor är man alltid välkommen att ställa dessa genom att skriva 

sitt namn i chatten. Styrelsemedlem tilldelar dig sedan ordet. 

 

Avslutande kommentar: 

Vi hoppas denna information gör att ni känner er lite mer förberedda för att delta på det 

digitala verksamhetsmötet. Vi är medvetna om att det kan kännas krångligt och hoppas 

samtidigt att ni har överseende med eventuella problem och tekniskt krångel. Dock tror vi att 

vi med dessa förhållningsregler kommer lyckas ha ett bra och välordnat möte. Vid frågor och 

funderingar är det bara att kontakta oss i styrelsen.  

Vi ser fram emot att se er på mötet. Varmt välkomna!  
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