Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 25 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 fram tills § 3

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 Naima Strömbäck och Elmer Mårtensson Wallhult.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2021-05-18 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Juristens dag

Projektansvariga informerade om att lokalen som tidigare använts som förråd och förvaring för
montrar numera kostar att hyra. Projektansvariga ställde frågan till JF om styrelsen kände till någon
annan lokal eller om det bättre alternativet är att betala kostnaden för att hyra lokalen.
Utöver det informerade projektansvariga om att de tillsatt marknadsansvariga och att planeringen
fortsätter framåt.

2.2.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig informerade om att arbetet med fakturering går bra.

2.3.

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig informerade om att hon haft möte med institutionens utbildningsutskott.
Protokoll från mötet kommer läggas upp på JFs hemsida inom kort. Bland annat diskuterades
strukturen på Canvas samt upplägget av kursråden eftersom de vill försöka öka engagemanget för
kursrådet. Utskottet uppmanade även lärare till att svara på mejl som studenter skickar in, eftersom
det är studenternas enda sätt att få tag i lärarna med tanke på att undervisningen är digital nu.

3.

Beslutsärenden
3.1.

4.

Inga beslutsärenden

Diskussionspunkter
4.1.

JF-åsikt

En JF-åsikt har inkommit där en person önskar transparens i hur urvalet till höstens Stockholmsvecka
gått till eftersom styrelsemedlemmar lyckats “få” en plats när andra personer skickade sin ansökan i
samband med att koden kom ut och ändå inte fick plats på resan.
Marknadsansvarig informerade att:
Vid biljettförsäljningen använde vi oss utav en bindande intresseanmälan via mejlen på one.com. I och
med att biljettförsäljningen öppnade 12.00 resulterade det i ett högt tryck på det exakta klockslaget,
varför majoriteten av alla anmälningar kom in exakt samma tidpunkt. Det går inte att se några
sekunder el.dyl. via mejlen, varför det enda vi kunde göra vid vårt urval var att utgå ifrån vilken
ordning mejlen kom in till oss. Därefter har vi sammanställt antalet T4or, T6or och T8or i kronologisk
ordning. Samtliga T6or och T8or som anmält sig fick plats, och totalt var det 14 st. T4or som inte fick
plats. Det var dessutom ett väldigt högt tryck på platserna i den humanjuridiska gruppen, inte minst
avseende T6orna, varför en absolut majoritet av de platserna tillföll just T6or och resterande T4or som
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angett att de kunde tänka sig att resa med den affärsjuridiska gruppen i andra hand fick plats där
istället. Vad gäller att platser skulle ha tillfallit de som sitter i styrelsen så är det direkt felaktigt, då
enbart tre av styrelseledamöterna (förutom jag själv som ”måste” åka med) fick plats på resan medan
resterande antingen inte sökte överhuvudtaget eller inte hann få en plats helt enkelt. Dessutom så har
urvalet skett till stor del av mitt utskott och inte av mig i egenskap av styrelseledamot. Jag kommer att
resa med den affärsjuridiska gruppen då jag har huvudansvaret över den gruppen medan mitt utskott
kommer resa med den humanjuridiska gruppen då de har huvudansvaret för den gruppen. Vilka
grupper vi som arrangörer valt har därmed skett utifrån naturliga anledningar och inte personliga
preferenser.
Om någon har fler frågor kring detta får de jättegärna höra av sig till mig (Hanna Törnsén
Fredriksson) eller mejla marknad@jf-umea.se.

4.2.

Styrelsemöten

Ordförande lyfte frågan hur länge styrelsemötena ska pågå innan sommaruppehåll samt och nästa
veckas möte ska ställas in. Styrelsen beslutade att ställa in styrelsemötet nästa vecka, den 1 juni, på
grund av tentaplugg. Därefter beslutade styrelsen att ta sommaruppehåll efter vecka 24.
Styrelsemötena kommer preliminärt starta upp igen 17 augusti vecka 33.

4.3.

Utbildningen i samband med insparken

Vice ordförande väckte diskussionen om JF:s utbildning i samband med insparken. Styrelsen
diskuterade vilken dag utbildningen skulle genomföras och beslutade för att ha den i samband med
insparkens start, den 23 augusti.

4.4.

SESUS bidrag

Vice ordförande tog upp frågan om styrelsen ansåg att vice ordförande skulle göra ett försök att söka
SESUS bidrag. För att ansöka krävs medlemsskapsregister, vilket GDPR och kårens riktlinjer går
emot. Styrelsen ansåg att vice ordförande kunde försöka ansöka om SESUS bidraget.

5.

Informationspunkter
5.1.

6.

Inga informationspunkter

Övriga frågor
6.1.

Tipspromenaden

Ordförande frågade sportmästaren om hur det gått med tipspromenaden. Sportmästaren informerade
om att det går bra men uppmanar fler medlemmar att gå den!

7.

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.
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Vid protokollet,
Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Naima Strömbäck

Justerat, Elmer Mårtensson Wallhult
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