Juridiska föreningens styrelsemöte
Onsdag den 4 AUGUSTI 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 Patrick Vukovic.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2021-06-29 godkändes.

2.

Rapporter
2.1.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig informerade om att ekonomiansvarig är i fas med bokföringen under sommaren.
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3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad på 1 991,25 kr för förnyelse av domänen
jf-umea.se

Informationsansvarig ville ta beslut om en kostnad på 1991,25 kronor för den årliga avgiften av
domänen som jf-umea.se finns på.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2.

Beslut om kostnad på 5 000 kr för förra årets fotografering under
finsittningen.

Klubbmästaren ville ta beslut om en kostnad på 5 000 kronor inklusive moms för förra årets
fotografering under finsittningen.
Styrelsen godkände kostnaden.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

JF-åsikt

En JF-åsikt har inkommit angående styrelsens take-overs på instagram och att vissa av dessa ansågs
oseriösa. Styrelsen tackar för åsikten och håller med medlemmen angående de take-overs som
styrelsen haft på sociala medier varav policyn för sociala medier har framtagits för att i framtiden ha
tydligare riktlinjer.
Åsikten tog även upp missförståndet mellan styrelsemedlemmarna angående beslut om föreningens
kostnader samt undrade över kårens inblandning i det hela.
Angående detta gällde missförståndet det formella med att ta upp kostnaderna i protokollet som en
beslutspunktoch vem som ansvarar över det. Kostnaderna är i följd med budgeten som gjorts och
missförståndet gällde således enbart att dessa ska protokollföras i rätt tid.
Vad gäller kårens inblandning skedde detta på grund av att styrelsen ser kåren som ett bollplank att
vända sig till när missförstånd och frågor uppstår inom styrelsen. Diskussion om hur det formella med
kostnaderna skulle lösas fördes därför med kåren. Alla utgifter föreningen har haft har gjorts i
samförstånd med Umeå studentkår.

4.2.

JF-rummet

Ordförande lyfte frågan om en upprustning av JF-rummet till hösten inför att de nya studenterna
anländer till universitet. Styrelsen tyckte att det var en bra idé och preliminärbokade ett datum att
upprusta JF-rummet.
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4.3.

Fadderutbildning

Ordförande lyfte frågan angående vilka i styrelsen som har möjlighet att vara med och hålla i
fadderutbildningen i samband med mottagningens start.

5.

Informationspunkter
5.1.

6.

Övriga frågor
6.1.

7.

Inga informationspunkten

Inga övriga frågor

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Lydia Landin

Justerat, Patrick Vukovic
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