Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 23 FEBRUARI 2021

1.

Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Stina Brander.

1.1.

Närvaro

Ordförande

Stina Brander

Närvarande

Vice ordförande

Lydia Landin

Närvarande

Ekonomiansvarig

Patrick Vukovic

Närvarande

Marknadsansvarig

Hanna Törnsen Fredriksson

Närvarande

Utbildningsansvarig

Julia Jonsson

Närvarande

Informationsansvarig

Katarina Perez Skogsborg

Närvarande

Sportmästare

Douglas Westring

Närvarande

Klubbmästare

Naima Strömbäck

Närvarande

Chefredaktör för de Facto

Elmer Mårtensson Wallhult

Närvarande

1.2.

Val av justerare

Till justerare valdes Lydia Landin och Patrick Vukovic.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2021-02-16 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig informerade om att utbildningsbevakare på kåren informerat om att valet till
kårfullmäktige har öppnat och är öppen till 7 mars. Vill man få mer information kan man höra av sig
till utbildningsansvarig. Det är ett viktigt organ som fattar stora beslut som påverkar alla studenter.
Utbildningsansvarig informerade även om att studenterna som har VFU, verksamhetsförlagd
utbildning, kan få rätt till ersättning för bilresor.
Kåren har även skickat ut en enkät om utbildningssituationen som studenter uppmanas att svara på.
Kårstyrelsen jobbar på att sprida information om SAMO och tydliggöra deras roll samt påminner om
att SAMO:s hjälp finns att få.

3.

Beslutsärenden
3.1.

4.

Inge beslutsärenden idag.

Diskussionspunkter
4.1.

Utskotten

Styrelsen diskuterade marknadsutskottet, eventutskottet och utbildningsutskottet. Marknadsansvarig,
utbildningsansvarig och klubbmästare kommer besöka en föreläsning för de olika terminerna vid
behov samt informera på sociala medier.
Chefredaktören för de Facto uppmanar studenter att höra av sig till honom om det finns intresse för
layoutansvarig.

4.2.

Ny styrelsepost

Styrelsen informerar om att en ny styrelsepost ska tillsättas och att ramarna för vad posten kommer
innebära håller på att utvecklas. Mer information om posten kommer inom en snar framtid.

4.3.

JF Hoodies och ryggsäckar

Marknadsansvarig informerade om att hon fått in förslag på både ny ryggsäck samt en JF-hoodie.

4.4.

Tid för JF-möten

Styrelsen beslutade sig för att ha kvar samma tid och dag för framtida styrelsemöten, det vill säga
mellan 12-13 på tisdagar.
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5.

Informationspunkter
5.1.

Nominering till kårfullmäktige

Styrelsen diskuterade vilka som ska nomineras till kårfullmäktige och beslutade att återkomma till
frågan under nästa veckas styrelsemöte. Om det finns intresse hos medlemmarna att söka till
kårfullmäktige uppmanar styrelsen att göra det antingen direkt via kåren eller höra av sig till
styrelsen!

5.2.

Vårens event med Mannheimer Swartling

Marknadsansvarig kommer tillsammans med MSA planera in en brunch för de medlemmar som vill
vara med för att diskutera rollen som jurister!
Det kommer även anordnas minst ett tillfälle för “tentaplugg” med MSA för de som studerar termin 2.
Eventet kommer ske under maj månad.

5.3.

Stockholmsresan

Marknadsansvarig har börjat planera höstens stockholmsresa som förväntas ske som vanligt. Det
planerade datumet är 27/9-2/10 för resan.

5.4.

de Facto presentation

Chefredaktören informerade om planer att göra ett uppslag i nästkommande de Facto om nya
styrelsen. Nästa de Facto kommer släppas runt slutet av mars.

6.

Övriga frågor
6.1.

Stadgeändringar

Sektionsstyrelsen röstade igenom motionen för stadgeändring som presenteras som bilaga 6 på
verksamhetsmötet.

7.

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________
Justerat, Lydia Landin

Mail
info@jf-umea.se

___________________________
Justerat, Patrick Vukovic

Hemsida
www.jf-umea.se

Juridiska föreningen
vid Umeå universitet

Mail
info@jf-umea.se

Hemsida
www.jf-umea.se

