Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 16 MARS 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

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

1.2.

Val av justerare

Till justerare valdes Elmer Mårtensson Wallhult och Lydia Landin.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2021-03-09 godkändes.

2.

Rapporter

Mail
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2.1.

Generalerna

Generalerna informerade om ansökan om fadder är öppen fram till den 21 mars och att planeringen
med faddergrupperna har påbörjats. Generalerna informerade även om att Hugo Westerlund och
Sebastian Norlander börjat titta på alternativ för sponsring då de har blivit valda som
sponsoransvariga. De meddelade även om att så fort faddergrupperna är färdiga ska även sittningarna
börjas boka samt att schemat har påbörjats.

3.

Beslutsärenden
3.1.

4.

Inga beslutsärenden

Diskussionspunkter
4.1.

JF-åsikt

Två stycken JF-åsikt har inkommit. Den första där en person önskade en digitalisering av de Facto,
dvs att tidningen istället för att skickas ut i pappersform skickas ut online för att spara på kostnaderna
och lägga dem på annan medlemsnytta men även på grund av miljösynpunkt. Styrelsen diskuterade
olika alternativ och lyfte bland annat att ett fortsatt utskick av tidningen innebär att tidigare tradition
fortsätter samt att det skapar en gemenskap medlemmar emellan nu när utbildningen är på distans.
Styrelsen tackar för åsikten och tar med synpunkten men i nuläget kommer tidningen fortsätta att
skickas ut.
I den andra JF-åsikten framkom ett önskemål till sportmästaren om att ha zumba över zoom.
Sportmästaren tackar för tipset och återkommer när han kollat upp olika alternativ för det.
Styrelsen har även fått återkoppling från kåren angående tidigare JF-åsikt från protokollet 2021-03-09
där en person framfört kritik över en tävling som kåren arrangerat där en styrelseledamot i kåren vann.
Kåren meddelar att vinnaren av tävlingen utsågs av Elite Hotel och inte av kåren själva.

5.

Informationspunkter
5.1.

Basgruppsföreläsning

Utbildningsansvarig informerade om att traditionen om en basgruppsföreläsningen kommer fortsätta
till nästa höst och nästa års studenter.

5.2.

Tentamensfika för höstens T:1

Utbildningsansvarig informerade om att nästa års T:1 kommer ha en tentamensfika inför sin första
tentamen samt att den kommer planeras senare till våren.
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5.3.

Information från kåren

Innan mötet påbörjades besökte Umeå studentkår oss och informerade om att man kan nå dem på
dessa kontaktuppgifter samt uppmanade JF:s medlemmar att höra av sig.
Arvid Eklund
Student- och doktorandombud
arvid.eklund@umeastudentkar.se
Tel: 070-265 46 58
Emma Möller, Organisationsutvecklare
E-post: emma.moller@umeastudentkar.se
Telefon: 072 341 59 06
Johanna Mikkelsen Strömstedt
Utbildningsbevakare1@umeastudentkar.se

6.

Övriga frågor
6.1.

7.

Inga övriga frågor

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Elmer Mårtensson Wallhult

Justerat, Lydia Landin
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