
 

 
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 2 MARS 2021

 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Stina brander. 

1.1. Närvaro 

1.2. Val av justerare 
Till justerare valdes Douglas Westring och Naima Strömbäck. 

1.3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

1.4. Valberedningen till kårfullmäktige informerar 
Valberedningen informerade om valet till kårfullmäktige och att det är ett speciellt år vilket gör 
kårfullmäktiges roll ännu viktigare för alla studenter. Valberedningen uppmanar medlemmar i JF att 
söka till kårfullmäktige för att vara med och påverka vår studietid.  

1.5. Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2021-02-23 godkändes. 
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Ordförande Stina Brander Närvarande 

Vice ordförande Lydia Landin Närvarande 

Ekonomiansvarig Patrick Vukovic Närvarande 

Marknadsansvarig Hanna Törnsén Fredriksson Frånvarande 

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 
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2. Rapporter 

2.1. Valberedningen generalerna 
Valberedningen informerade om att de haft intervjuer med alla som sökt till posten som general och 
sedan valt ut de fem nominerade. Valberedningen nominerar Elena Jonsson, Hugo Westerlund, 
Ingvild Regius Nygaard, Sebastian Norlander och Amanda Fröberg som generaler till höstens inspark. 
Med deras varierande erfarenhet från tidigare uppdrag tror valberedningen att det här gänget kommer 
att komplettera varandra perfekt, och tillsammans har de goda förutsättningar för att skapa en härlig 
inspark 2021. 

2.2. Utbildningsansvarig 

Utbildningsansvarig har deltagit på JUROs digitala årsmöte tillsammans med representanter från alla 
lärosäten. Där beslutades om att JUROs fokusfråga för kommande år ska vara “Framtidens Jurist”, 
detta med tanke på de digitala omställningar som skett det senare året och hur det kommer påverka 
både utbildningen och arbetsmarknaden framöver. JURO ska också fortsätta arbetet med att etablera 
sig som en välkänd aktör på alla lärosäten.  

En målsättning JURO har är att kunna få MUCF-bidrag och för att vara behöriga för bidrag från 
MUCF krävs en verksamhetsberättelse och ett bokslut, vilket inte funnis tidigare. På årsmötet 
föredrogs dessa och godkändes av styrelsen vilket innebär att JURO är ett steg närmre i det arbetet.  
 
JURO har också som ambition att ingå ett samarbete med Akavia. 
 
Under hösten författades en skrivelse till NJUG (Nationella juristutbildningsgruppen) om utredning av 
betygssystemet på juristprogrammet. Skrivelsen skickades till NJUG som i sin tur skickat vidare 
skrivelsen till dekanmötet för beslut. JURO har som ambition att inrätta en arbetsgrupp med 
representanter från vardera lärosäte för att arbeta med JUROs inställning i denna fråga.  
 
Ortsrapporterna från varje lärosäte finns att ta del av för den som är intresserad. Rapporterna tar upp 
vad som händer allmänt i föreningen och aktuella utbildningsbevakningsfrågor från varje lärosäte. Ta 
kontakt med utbildningsansvarig via utbildning@jf-umea.se om du är intresserad av att läsa dessa! 
Utbildningsansvarig uppmanar även styrelsen att ta del av rapporterna.  
 
Utbildningsansvarig har även haft möte med enkätgruppen, den arbetsgrupp i JURO hon sitter med i. 
Där fortsätter arbetet med att arbeta fram en enkät för att kartlägga psykisk ohälsa bland 
juriststudenter. Till sin hjälp har JURO Jens Näsström, en arbetspsykolog som gjort studier inom 
bland annat advokatyrket samt arbetat med utformning av enkäter tidigare. 
 
Utbildningsansvarig informerar om att informationen om JURO på JFs hemsida ska uppdateras.  
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3. Beslutsärenden 

3.1. Val av generaler 
Styrelsen beslutade att tillsätta Elena Jonsson, Hugo Westerlund, Ingvild Regius Nygaard, 
Sebastian Norlander och Amanda Fröberg till generaler för insparskutskottet 2021. 
 
 

4. Diskussionspunkter 

4.1. Juristens lilla rättshandbok 
Utbildningsansvarig har varit i kontakt med Mattias Hjertstedt som är författare till “Juristens lilla 
rättshandbok”. Denna är väldigt uppskattad bland studenterna och styrelsen har därför bestämt att det 
ska tryckas fler exemplar. Författaren är positivt inställd till att teckna ett nytt licensavtal med JF och 
utbildningsansvarig ska nu kontakta tryckeriet för att få en offert.  

4.2. JF-klaga 
Fyra stycken JF-Klagan har inkommit. 
 

- Den första: 
Någon undrar om det finns någon uppdatering angående JF-hoodisarna som medlemmarna fick svara 
på en enkät om under höstterminen.  
 
Styrelsen meddelar att tröjorna är beställda och vi håller på att lista ut bästa sätt att kunna samordna en 
försäljning av dessa.  
 

- Den andra: 
En person undrar hur statusen är angående JF-sport och EPP:er framöver. 
 
Sportmästare hälsar att det på grund av omständigheterna inte går att ha evenemang på plats på 
campus, men om någon har förslag på digitala evenemang så får man gärna höra av sig till honom! 
Mer information kommer komma på JFs sociala medier så håll även utkik där!  
 
Klubbmästare hälsar att en digital EPP är planerad i slutet av mars.  
 

- Den tredje: 
Styrelsen har via JF Klaga fått ett förslag på nominering av en person till kårfullmäktige med 
förtroendet om att hen skulle göra ett bra jobb.  
 
Styrelsen tackar för engagemanget och tips om person att nominera till kårfullmäktige! Vi tar det 
vidare med personen i fråga.  
 

- Den fjärde:  
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Någon tipsar marknadsansvarig om att köpa in JF-sittunderlag, eftersom helgerna nu ofta spenderas på 
Nydala.  
 
Styrelsen tackar på tipset och för förslaget vidare till marknadsansvarig för undersökning samt 
uppmuntrar till fortsatta aktiviteter utomhus! 
 

5. Informationspunkter 

5.1. Utbildningsutskottet byter namn 
Utbildningsansvarig informerade om att nuvarande utbildningsutskottet byter namn till Studierådet. 
Detta för att förhindra förvirring och hopblandning med Juridisk Institutionens utbildningsutskott.  

6. Övriga frågor 

6.1. Inga övriga frågor 

7. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet.  
 

 

Vid protokollet, 

Julia Jonsson, 
Utbildningsansvarig och protokollförare 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Naima Strömbäck Justerat, Douglas Westring 
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