
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 31 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 Närvarande

Klubbmästare Naima Strömbäck Närvarande

Chefredaktör för de Facto Elmer Mårtensson Wallhult Närvarande

1.2. Val av justerare
Till justerare valdes Hanna Törnsen Fredriksson och Lydia Landin.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2021-08-04 godkändes.

2. Rapporter

2.1. Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig rapporterade om att hon tillsammans med sitt studieråd kommer genomföra en
basgruppsföreläsning för T1:orna nu på fredag den 3/9.
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2.2. Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig informerade om att det går bra med ekonomin samt att han ska samtala med
revisorn angående generalernas budget för insparken.

3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om kostnad för juristensdag.se om 206,25 kr.
Informationsansvarig ville ta beslut om en kostnad på 206,25 kronor för förnyelse av domänen som
juristensdag.se ligger på.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2. Beslut om kostnad för inköp till grillning om 2 712,59 kr.
Ordförande ville ta beslut om kostnader på 2 033,29 kr, 85,90 kr och 593,40 kr för inköp av mat till
grillningen under insparken. Totalt en kostnad på 2 712,59 kr.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.3. Inköp för upprustning av JF-rummet om 2 798,8 kr.
Ordförande ville ta beslut om en kostnad på 2 602 kr, 160 kr och 36,80 kr för inköp av ny inredning
till JF-rummet. Totalt en kostnad på 2 798,8 kr.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.4. Beslut om avstängning av fadder
Styrelsen har interimistisk beslutat att stänga av en fadder från insparken 2021 på grund av att
olämpligt uppträdande på dennes sociala medier strider mot JF policys. Styrelsen beslutar att stänga
av faddern.

3.5. Beslut om att ställa in Stockholmsresan
Styrelsen tar beslut om att ställa in höstens planerade Stockholmsresa på grund av rådande
omständigheter. Beslutet grundar sig i kårens och universitetets restriktioner samt samhällets
utveckling.

4. Diskussionspunkter

4.1. Budgetmöte
Vice ordförande lyfte frågan om styrelsen ska korrigera budgeten från januari, eventuellt om styrelsen
bör ha ett nytt budgetmöte. Styrelsen ansåg att ett nytt budgetmöte bör genomföras och ska planera in
ett.
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4.2. JF-åsikt
Styrelsen har fått in fem stycken JF åsikter. I den första framför en medlem att denne tycker styrelsen
gör ett toppenjobb som har sånt engagemang och driv samt ser fram emot höstens aktiviteter!

Styrelsen tackar för åsikten och uppskattar den positiva feedbacken!

Den andra åsikten lyfter problematiken över hur programmet har framställts på insparkens sociala
medier inför höstterminens start. Medlemmen anser att det har visats en allt för oseriös sida av
juristprogrammet med för mycket fokus på alkohol när det istället borde fokuserats på välkomnandet
av de nya studenterna.

Styrelsen har förmedlat kritiken till generalerna som har tagit till sig detta och utlovar förbättring i
framtiden.

I den tredje åsikten är det en medlem som uttryckt att denne tycker det är kul att aktiviteter som inte
har JF att göra uppmärksammas då det visar på sammanhållning inom programmet och
förhoppningsvis kan inspirera till andra liknande typer av aktiviteter.

Styrelsen tackar för åsikten och håller med medlem om att det är bra med egna fristående initiativ och
mottar gärna tips på aktiviteter som JF kan lyfta. Styrelsen jobbar ständigt med att lyfta fram olika
delar av juristprogrammet på sina sociala medier.

I den fjärde åsikten uttryckte en medlem att det varit mycket trängsel generellt under insparken bland
olika program utöver de planerade aktiviteterna, specifikt utpekas Tviste.

Styrelsen har konstant dialog med generalerna med målet att alla restriktioner ska följas. Styrelsen
uppmanar konstant alla deltagare att följa rådande restriktioner och att samtliga ska ta eget ansvar.
Mycket trängsel sker dock efter schemalagda aktiviteter vilket innebär att styrelsens möjligheter att
påverka inte är lika stor då denna inte sträcker sig längre än till de aktiviteter som Juridiska föreningen
själva anordnar.

I den sista åsikten har styrelsen fått frågan om styrelsemötena kommer återgå till att ske på plats då
regeringen beslutat att lektioner ska ske på plats.

Styrelsen får enligt kårens riktlinjer inte samlas i mer än en avgränsad grupp. Med hänvisning till det
kommer styrelsemötena framöver ske både digitalt och fysiskt. Medlemmar som vill delta i mötena
har möjlighet att delta digitalt. I och med kårens riktlinjer är det inte möjligt för styrelsen i nuläget att
ha öppet för mer än styrelsearbete. Styrelsen ser fram emot att kunna öppna JF-rummet för
medlemmar och siktar på att kunna göra detta så snart som möjligt.

Mail Hemsida
info@jf-umea.se www.jf-umea.se



Juridiska föreningen
vid Umeå universitet

5. Informationspunkter

5.1. Inga informationspunkter

6. Övriga frågor

6.1. Inga övriga frågor

7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Hanna Törnsen Fredriksson Justerat, Lydia Landin
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