
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 11 MAJ 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 Frånvarande

1.2. Val av justerare
Till justerare valdes Douglas Westring och Lydia Landin.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2021-05-04 godkändes.

2. Rapporter
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2.1. Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig informerade om att han haft möte med revisorn där bokföringen diskuterats
angående examensdiplomen och SJM.

2.2. Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade om:
Styrelsemöte JURO

Utbildningsansvarig har deltagit på JURO:s digitala styrelsemöte tillsammans med representanter från
alla lärosäten. Som nämndes i protokollet följande JURO:s senaste årsmöte är en målsättning att få
igenom MUCF-bidrag i år. Detta är nu i rullning och ansökningen öppnar 3 juni. Samarbetsavtalet
med Akavia är färdigt och samarbetet påbörjas i höst. Skrivelsen till NJUG om utredning av
betygssystemet på juristprogrammet är som tidigare nämnt skickat till dekanmötet för beslut, detta har
vi ännu inte fått något svar på.

Utbildningsansvarig uppmanar alla som inte redan gjort det att svara på JURO:s enkät om psykisk
hälsa bland juriststudenter. Sista svarsdag är nu på söndag 16/5. Enkäten är tänkt att bli en årlig
undersökning hos alla lärosäten och Jens Näsström som utformat enkäten tillsammans med JURO:s
styrelse medverkade på styrelsemötet och presenterade en idé på hur man på bästa sätt ska kunna
använda sig av underlaget från enkäten. Jens kommer tillsammans med JURO:s ordförande arbeta
vidare på detta och mer information kommer därför senare.

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.

Övrigt

Utbildningsansvarig informerade också om att hon varit i kontakt med tryckservice för att få en offert
på tryck av rättshandböckerna, samt att en basgruppsföreläsning för T1 är inbokad första veckan av
höstterminen.

I nästa vecka är det möte med Juridiska institutionens utbildningsutskott där utbildningsansvarig samt
två kursombud närvarar. Ta kontakt med utbildningsansvarig vid synpunkter som man önskar ska tas
upp där!
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3. Beslutsärenden

3.1. Inga beslutsärenden

4. Diskussionspunkter

4.1. JF-Åsikt
Med anledning av en JF-Åsikt som har inkommit vill styrelsen förtydliga att Lunds vårbal kommer
ske digitalt och inte på plats. Ordförande, vice ordförande och utbildningsansvarig kommer vara med
digitalt på Lunds vårbal.

4.2. Kårhusavtal med Rouge
Klubbmästare presenterade avtalet mellan Rouge och Juridiska Föreningen som JF:s framtida kårhus.
Avtalet innebär att Rouge kommer vara JF:s kårhus i två år framåt med möjlighet för förlängning.

5. Informationspunkter

5.1. Inga informationspunkter

6. Övriga frågor

6.1. Tipsrunda
Sportmästaren har börjat planera inför en tipsrunda som JF:s medlemmar kommer kunna delta i. Mer
information om hur den kommer gå till och vinst för tipsrundan kommer annonseras längre fram på
JF:s sociala kanaler.

7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Douglas Westring Justerat, Lydia Landin
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