Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 26 JANUARI 2021

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, inkom vid § 2.

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

1.2.

Val av justerare

Till justerare valdes Lukas Todtenhaupt och Julia Netinder.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2020-01-19 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig informerade om att JF har gjort utbetalningar för privata utlägg för föreningens
räkning. Några kvitton har inte sparats i original och kommer därför inte kunna redovisas i original.
Summan rör sig om ca 300 kr. Ekonomiansvarig ska fortsätta undersöka situationen.

2.2.

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig informerade den tillträdande styrelsen om att det finns ett universitetsorgan som
kallas utbildningskommittén där det sitter studierepresentanter från de olika universitetsprogrammen.
Då nuvarande studierepresentant från juristprogrammet valt att avsäga sig uppdraget behöver JF
hjälpa Umeå Studentkår att tillsätta en ny representant från juristprogrammet. Studierepresentanten
representerar programmet och inte JF.
Vidare uppmanade hon styrelsen och tillträdande styrelsen att inkomma med feedback över Umeå
Studentkårs hemsida då de ska omstrukturera sin hemsida.

3.

Beslutsärenden

Inga beslutsärenden.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

Engagemangsgåvor

Styrelsen fortsatte diskutera engagemangsgåvor.

4.2.

Nominera ny inspektor

Styrelsen ska nominera en ny inspektor att tillsättas under verksamhetsmötet då nuvarande inspektor
Jan Leidös mandatperiod löpt ut.
Styrelsen har vid styrelsemötet den 2021-01-26 valt att nominera Jan Leidö till inspektor för Juridiska
föreningen vid Umeå universitet inför nästkommande mandatperiod. Enligt 5 kap. 4 § i Juridiska
föreningens stadga är mandatperioden på tre år och varar därmed mellan 2021-2024.
Jan Leidö har haft uppdraget som inspektor under föregående mandatperiod och varit ett stort stöd för
styrelsen och föreningen. Jan är väl insatt i föreningens organisation och har bevakat samt främjat
föreningens verksamhet. Vi har ett stort förtroende för Jan Leidö och väljer därför att åter nominera
honom till inspektor inför nästkommande mandatperiod.
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5.

Informationspunkter

Inga informationspunkter.

6.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

7.

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Johanna Häggbom Holmlund,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Lukas Todtenhaupt

Justerat, Julia Netinder
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