Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 9 FEBRUARI 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

Frånvarande

Marknadsansvarig

Ida Hedlund

Närvarande

Utbildningsansvarig

Julia Netinder

Närvarande, inkom vid § 1.4.

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 Lukas Todtenhaupt och My Gabrielsson.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2020-02-02 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig informerade om att hon och tillträdande utbildningsansvarig har haft möte med
institutionens utbildningsutskott:
T9:ornas enkät har inkommit, för den som är intresserad går den att ta del av.
En synpunkt som lyftes var att termin fem borde delas upp i två. Från och med i höst kommer termin
fem examineras i två omgångar, en tenta för straffrätt och en tenta för processrätt.
Utbildningsansvarig har också mottagit frågor angående när valbara kurser söks. Ansökningsperioden
öppnar den 15 mars och stänger den 15 april på antagning.se.
Studievägledaren brukar hålla i information om detta för de på termin sex men i år hade han inte
bestämt sig för att göra något sådant. Utbildningsansvarig uppmanade honom dock om att hålla i
någon slags information för studenternas skull.
Även i vår kommer alla tentor ske på distans. Vidare kommer institutionen fortsatt inte vidta några
resor.

3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för engagemangsgåvor

Ordföranden ville ta ett beslut om kostnad för inköp av engagemangsgåvor om 1020 kr plus 6218 kr,
totalt alltså 7238 kr.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2.

Beslut om kostnad för de Facto nr. 4

Chefredaktören för de Facto ville ta ett beslut om kostnad för tryck av de Facto nr 4 om 14 790 kr plus
frakt om 4502,2 kr, totalt alltså 19 292,2 kr.
Styrelsen godkände kostnaden.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

Rättshandböcker

Utbildningsansvarig informerade om att försäljningen av några rättshandböcker inte redovisats. Det
har lett till att ersättningen till Mattias Hjertstedt blivit för låg, det rör sig om 70 kr för lite. Vidare har
den redan erlagda ersättningen eventuellt inte kommit fram till Hjertstedt. Utbildningsansvarig
informerade tillträdande styrelsen om detta och att om rätt betalning inte hinner erläggas så kommer
tillträdande styrelsen behöva avsluta detta.
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4.2.

JF Klaga

En medlem har hört av sig och tackat styrelsen för det gångna året. Styrelsen tycker det är roligt att
höra och hälsar att alla medlemmar är bäst!

5.

Informationspunkter
5.1.

Ordförandemöte

Ordföranden informerade om det senaste ordförandemötet med alla JF i Sverige.
- På mötet diskuterades tips på digitala aktiviteter. Många föreningar har hållit digital inspark
nu efter årsskiftet. Många tips utbyttes och JF Umeå tog till sig av dessa.
- Det diskuterades också om möjligheterna att lämna ut medlemsregister för att kunna söka
bidrag från MUCF. Ordförande för JURO ska kontakta MUCF och se om frågan går att lösa.

5.2.

Platsbanken

Informationsansvarig ville uppmana alla som läser detta att gå in och kolla i platsbanken på
jf-umea.se. För tillfället ligger flera intressanta stipendier ute!

6.

Övriga frågor
6.1.

Tårtor

I höstas köpte styrelsen in tårtor till “tårthäng”, p.g.a. distansstudierna har de aldrig kunnat erbjudas
medlemmarna. Dessa finns fortfarande kvar och tar bland annat upp plats i frysen hos ordförande för
JR och hos vice ordförande. Styrelsen beslutade att tillträdande styrelse får dessa tårtor i
välkomstgåva då den sedvanliga överlämningsmiddagen ändå behöver ställas in!

7.

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Johanna Häggbom Holmlund,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Lukas Todtenhaupt

Justerat, My Gabrielsson
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