
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 18 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 Patrick Vukovic och Julia Jonsson.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2021-05-11 godkändes.

2. Rapporter
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2.1. Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade om att hon haft möte med utbildningsbevakaren på kåren. På mötet
framkom det att kåren är i skedet för en överlämning till den nya styrelsen. Utbildningsbevakare och
första vice med ansvar för utbildning är inte tillsatta, om någon är intresserad av dessa poster kan de
höra av sig till utbildningsansvarig! Kåren kommer även ha möte med fakulteten men anledning av
bristande engagemang och önskar att lägga över detta på institutionen.

Utbildningsansvarig har även haft möte med studierektorn. Studierektorn informerade om att hon
genomfört ett pedagogiskt seminarium med resterande lärare angående inkluderande i undervisningen.
Studierektorn vill även förtydliga att beslutet att vårterminens tentor samt omtentor/uppsamlingstentor
i augusti kommer ske i form av hemtentor taget av prefekten, framförallt på grund av rektorsbeslutet.
Detta är alltså inget som terminsansvariga lärare kan påverka, även resterande samhällsvetenskapliga
fakulteten kommer skriva hemtentor. Smittspridningen är tyvärr större nu än vad den var i vintras när
tentorna var på distans, varför det är rimligt att även dessa blir på distans. Terminsansvarig lärare har
dock ensam rätt att bestämma utformningen på tentan, dvs. hur själva upplägget på hemtentan ska se
ut och det kan varken studierektor eller prefekt påverka. Protokoll från mötet kommer inom en snar
framtid läggas ut på hemsidan.

Hon informerade även om att JUROs enkätundersökning är avslutad och JURO tackar för alla svar!
En sammanställning av denna kommer komma så snart som möjligt!

3. Beslutsärenden

3.1. Inga beslutsärenden

4. Diskussionspunkter

4.1. Skjuta fram Stockholmsresan
Marknadsansvarig lyfte diskussionen om möjligheter att skjuta upp Stockholmsresan om det visar sig
att resan inte kommer kunna genomföras de planerade datumen. Styrelsen diskuterade om det
eventuellt går att skjuta upp resan till november om den inte kan genomföras 27 september - 2
oktober.

5. Informationspunkter

5.1. Tipspromenad
Sportmästaren informerade om att tipspromenaden är färdigställd och kommer publiceras på JF:s
sociala medier under dagen.
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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, Patrick Vukovic Justerat, Julia Jonsson
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