
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 20 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 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 Patrick Vukovic och Julia Jonsson.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2021-04-13 godkändes.

2. Rapporter
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2.1. Juristens dag
Projektansvariga informerade om att arbetet med Juristens dag har påbörjats och att budgeten inför
mässan har börjat planeras samt att de ska ta hjälp av ekonomiansvarig.

2.2. Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig informerade om att arbetar med  att bokföra JF-hoodies och de gamla tröjorna.
Ekonomiansvarig diskuterade även med vice ordförande angående fakturering av SJM.

2.3. Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade om att hon haft möte med institutionens utbildningsutskott där det
framkom att institutionen har en ny amanuens-samordnade som letar efter nya amanuenser. Vidare
rapporterade utbildningsansvarig om att institutionen jobbar aktivt med hållbarhet-och
inkluderingsfrågor på utbildningen. Hon informerade även om att universitetsstyrelsen ska inkomma
med beslut angående restriktioner för hösten inom en snar framtid.

Utbildningsansvarig lyfte återigen vikten av sammanställning och återkoppling av
kursutvärderingarna för att studenter ska känna att deras synpunkter kan göra skillnad på utbildningen.
Protokollet från mötet med studierektorn samt protokollet från tidigare mötet med utbildningsutskottet
finns att hitta på hemsidan. Protokollet från förra veckan med studierektorn kommer publiceras på
hemsidan inom en snar framtid.

Utbildningsansvarig hade även möte med utbildningsbevakare på kåren och informerade om
synpunkter som inkommit om den digitala fadderutbildningen som kåren höll för någon vecka sedan,
där studenter ansåg att det var för vaga riktlinjer hur man ska agera i vissa situationer samt att
diskussionen fick flöda lite väl fritt i vissa grupper utan någon form av guidning från kårens håll.
Utbildningsbevakare tog åt sig detta och skulle föra det vidare. Vidare framkom det på mötet att alla
sommarkurser blir på distans. Utbildningsbevakarna jobbar med att sammanställa höstens enkät om
distansutbildningen, JF har i enkäten fått en komplimang av en student som tycker att det är bra
studentinflytande på juristprogrammet! Utbildningsbevakare meddelade också att det arbetet för att
göra i ordning ett kårhus är i gång! Detta förväntas vara färdigt till våren 2022. Något som kan vara
bra att veta är att studenthälsan erbjuder föreläsningar om intresset finns och i mån av tid!

Till sist informerade utbildningsansvarig om att styrelsemöte med JURO sker i början av maj. En
uppdatering om enkäten som JURO arbetat fram är att den är färdig och kommer börja släppas inom
en vecka och marknadsföringen för den kommer gå ut i JF:s sociala kanaler samt på Canvas och i
klasserna med hjälp av institutionen.
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3. Beslutsärenden

3.1. Inga beslutsärenden

4. Diskussionspunkter

4.1. Utbildning inför mottagning
Ordförande lyfte frågan om när utbildningen inför höstens mottagning ska ske. Hennes förslag var
antingen i anslutning till insparken eller innan sommaren. Styrelsen diskuterade förslagen för
utbildningen med utgångspunkten att följa restriktionerna. Styrelsen ansåg att det bättre alternativet
vore att ha den i anslutning till insparken då restriktioner och liknande förhoppningsvis är mer klara.

5. Informationspunkter

5.1. Inga informationspunkter

6. Övriga frågor

6.1. Canvas
Utbildningsansvarig lyfte att många studenter anser att Canvas används spretigt och att det är svårt att
hitta rätt information. Hon uppmanar alla studenter som vill att höra av sig till utbildningsansvarig
med synpunkter på hur de önskar att Canvas ska användas för att sedan kunna rapportera till
institutionen om hur Canvas kan förbättras.

7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Patrick Vukovic Justerat, Julia Jonsson
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