
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 13 APRIL 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 Frånvarande

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 Hanna Törnsen Fredriksson.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2021-04-06 godkändes.

2. Rapporter

Mail Hemsida
info@jf-umea.se www.jf-umea.se



Juridiska föreningen
vid Umeå universitet

2.1. Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade om att hon haft möte med studierektorn där sammanfattningen av
enkäten om distansutbildningen diskuterades. Protokoll från mötet kommer att läggas ut på hemsidan
för de medlemmar som är intresserade.

Utbildningsansvarig informerade även om att hon haft med enkätgruppen i JURO och framför att
enkäten nästan är helt färdigställd samt att mer information kommer om enkäten när den släpps.

3. Beslutsärenden

3.1. Inga beslutsärenden

4. Diskussionspunkter

4.1. Offert från Zoegas
Ordförande lyfte att hon fått en offert från Zoegas angående ett samarbete mellan dem och JF.
Samarbetet skulle gå ut på att JF får låna en kaffebryggare från Zoegas samt två termosar att brygga
kaffet i samtidigt som JF binder upp sig på att endast inhandla kaffe från Zoegas. Samarbetet skulle
innebära en avtalstid om 3 år. Styrelsen diskuterade för och nackdelar med det eventuella samarbetet
och ansåg att det inte var tillräckligt gynnsamt för JF i dagsläget. JF kommer därför tacka nej till
samarbetet.

4.2. Rouge
Klubbmästaren lyfte frågan om att dela Rouge som kårhus med andra program då Rouge fått in den
förfrågan. Ett samarbete med andra program skulle innebära en gemensam styrelse/ arbetsgrupp på
Rouge initiativ eller som ett annat alternativ att JF har företräde till Rouge och resterande program får
genomföra aktiviteter på Rouge i andra hand. Styrelsen diskuterade de två olika alternativen och
ansåg att det andra alternativet, det vill säga att JF har förhandstur till Rouge är ett rimligt samarbete
med de andra programmen.

4.3. Tillsätta en ny JF-post
Ordförande lyfte frågan om styrelsen ville tillsätta en ny styrelsepost som diskuterats tidigare.
Styrelsen beslutade att tillsätta en ny post och ordförande ska informera valberedningen som fortsätter
arbetet.

5. Informationspunkter

5.1. Kårstyrelsen
Styrelsen vill uppmuntra och uppmana alla medlemmar att söka till kårstyrelsen eller nominera andra
medlemmar som skulle passa i kårstyrelsen.
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6. Övriga frågor

6.1. Inga övriga frågor

7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Lydia Landin Justerat, Hanna Törnsen Fredriksson
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