Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 8 JUNI 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

Frånvarande

Klubbmästare

Naima Strömbäck

Närvarande

Chefredaktör för de Facto

Elmer Mårtensson Wallhult

Närvarande

1.2.

Val av justerare

Till justerare valdes Lydia Landin och Elmer Mårtensson Wallhult.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2021-05-25 godkändes.

2.

Rapporter
2.1.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig informerade om att arbetet med faktureringen går bra.

Mail
info@jf-umea.se

Hemsida
www.jf-umea.se

Juridiska föreningen
vid Umeå universitet

2.2.

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig informerade om sitt möte med utbildningsbevakare.
Avslutningsmöte inför sommaren:
Utbildningsansvarig informerade om att hon kommer få en ny kontakt på kåren till hösten. Dom
arbetar främst med överlämning till nya styrelsen just nu. Det saknas fortfarande en
utbildningsbevakare och förste vice ordförande. En sammanställning av kårens enkät om
distansstudier finns att ta del av om man vill!
Utbildningsansvarig påminner om att svara på kursutvärderingen.

3.

Beslutsärenden
3.1.

4.

Inga beslutsärenden

Diskussionspunkter
4.1.

JF-åsikt

Två stycken JF-åsikt har kommit in och den första avser urvalet till Stockholmsresan där en person
reagerat på de formuleringar som användes under föregående möte och kring den JF-åsikt som
behandlades då. Åsikten tar bl.a. sikte på “urvalet” som skedde och ifrågasätter på vilka grunder det
skett, samt det faktum att vissa styrelsemedlemmar fått plats på resan och hur detta skulle kunna strida
mot medlemsnyttan.
Marknadsansvarig informerade att:
Som jag nämnde i föregående protokoll så skedde det ett slags urval för att kunna urskilja vilka som
fick plats på resan eller inte; jag ber om ursäkt om jag var otydlig, men urvalet utgick enbart från
grunderna vilken termin den sökande går samt vilken tidpunkt anmälan kom oss tillhanda. De
”naturliga anledningar” som nämns i det förra protokollet syftade jag till i frågan kring vilken grupp
jag som marknadsansvarig och mitt utskott ska resa i - det vill säga, vi reser i den grupp vi har
huvudansvaret för. Jag uppskattar förslaget kring att lotta ut platserna men tror samtidigt inte att det
hade kunnat bli ett mer rättvist urval än det som blivit nu.
För vidare frågor och funderingar hänvisar vi till marknadsansvarige Hanna Törnsén Fredriksson,
marknad@jf-umea.se.
Den andra åsikten avser de takeovers som skett på JF:s sociala kanaler och personen anser att dessa
takeovers sänker anseendet och förtroendet för föreningen avsevärt samt att det enbart är mycket
innehåll är internt mellan en liten grupp individer och deras vänner i styrelsen.
Vi tackar för åsikten och förstår vart den kommer ifrån, vi i styrelsen kommer framöver diskutera vårt
förhållningssätt till våra sociala medier. Vi tar med oss denna åsikt i vårt fortsatta arbete. Se nedan för
mer information.
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4.2.

Sociala medier

Styrelsen kommer i veckorna framöver jobba med att ta fram en sociala medier-policy där målet är att
uppställa tydliga riktlinjer för hur vi använder oss av våra sociala medier

5.

Informationspunkter
5.1.

6.

Inga informationspunkter

Övriga frågor
6.1.

Höstens rundvandring

Styrelsen diskuterade höstens rundvandring och möjligheten att anordna den på plats på campus.
Ordförande ska ta kontakt med institutionen och kåren för att undersöka förutsättningarna för den
kommande rundvandringen.

6.2.

Examen

Informationsansvarig har fått frågor kring examen för de som gått ut under vt -21 och hur det kommer
sig att ingenting anordnats. Styrelsen informerade om att det inte har gått att anordna något under
pandemin och det är anledningen till att det inte heller blivit något examensfirande. I nuläget
förhindrar Umeå studentkårs rekommendationer oss att hålla någon form av fysisk ceremoni.

7.

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Hanna Törnsén Fredriksson,
Marknadsansvarig och protokollförare vid dagens möte

___________________________

___________________________

Justerat, Lydia Landin

Justerat, Elmer Mårtensson Wallhult
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