Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 23 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

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 Patrick Vukovic och Hanna Törnsen Fredriksson.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2021-03-16 godkändes.

2.

Rapporter
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2.1.

Generalerna

Generalerna presenterade val av temat för insparken 2021. Styrelsen var positivt inställda till temat
och generalerna presenterade även riskanalysen inför temat. Generalerna lyfte de eventuella
problemen som kan uppkomma med temat samt vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas för att
undvika problemen.

2.2.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig informerade om att fakturorna för JF- hoodies, ryggsäckar och styrelsejackor har
betalats samt förde diskussion med vice ordförande om hur faktureringen av SJM ska ske.

2.3.

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig informerade om att hon haft möte med utbildningsbevakare. Under mötet
framkom bland annat att svaren från höstens enkät om distansstudier håller på att sammanställas samt
att arbetet kring hur studierna kommer se efter pandemin har påbörjats. Det framkom även att kårens
restriktioner förlängs till slutet av april då nytt beslut ska tas. Restriktionerna innebär att det inte är
passande att godkänna aktiviteter, varken inomhus eller utomhus där flera personer samlas.
Utbildningsansvarig tackar även för alla svaren som inkom under enkäten för distansstudier och hälsar
att dessa kommer sammanställas och tas med till nästkommande möte med studierektorn.
Ansökningsperioden för utbildningsansvarigs studieråd är även stängd nu, varav kursombud finns för
varje termin förutom termin 8. Utbildningsansvarig hälsar att om det finns någon T8 som känner sig
manad får denne gärna kontakta utbildningsansvarig.

3.

Beslutsärenden
3.1.

4.

Inga beslutsärenden

Diskussionspunkter
4.1.

Försäljning av JF-hoodies

Styrelsen diskutera hur försäljningen av nya JF-hoodiesarna som inkommit nu ska ske. Ordförande
ska lyfta frågan med Umeå studentkår för att försöka hitta bästa lösningen för en framtida försäljning.

Mail
info@jf-umea.se

Hemsida
www.jf-umea.se

Juridiska föreningen
vid Umeå universitet

5.

Informationspunkter
5.1.

6.

Inga informationspunkter

Övriga frågor
6.1.

Sök PA

Styrelsen vill uppmana alla medlemmar att söka till projektansvariga inför Juristens dag 2021! Mer
information om vad rollen innebär finns på JF:s hemsida och instagram.

6.2.

UWC inställt

Sportmästaren informerar om att UWC 2021 tyvärr är inställd i vår på grund av rådande pandemi.

7.

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Patrick Vukovic

Justerat, Hanna Törnsen Fredriksson
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