
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 28 SEPTEMBER 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 Frånvarande

Marknadsansvarig Hanna Törnsen Fredriksson Närvarande

Utbildningsansvarig Julia Jonsson Närvarande tills § 5

Informationsansvarig Katarina Perez Skogsborg Närvarande

Sportmästare Douglas Westring Närvarande

Klubbmästare Naima Strömbäck Frånvarande

Chefredaktör för de Facto Elmer Mårtensson Wallhult Närvarande

1.2. Val av justerare
Till justerare valdes Lydia Landin och Douglas Westring.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2021-09-21 godkändes.

2. Rapporter
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2.1. Inga rapporter

2.2. Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade om att planeringen inför T1:ornas tentamensfika är igång. Håll utkik
i JF:s sociala kanaler för mer information om tid och plats för fikan!

Utbildningsansvarig informerar även om att ortsrapporten till JURO:s kommande styrelsemöte i
Göteborg har påbörjats.

Utbildningsansvarig har även haft möte med studierektorn samt institutionens utbildningsutskott varav
protokoll från dessa möten kommer finnas på hemsidan inom en snar framtid.

3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om avstängning
Styrelsen har interimistiskt beslutat att stänga av en fadder från insparken 2021 på grund av
uppträdande under insparken i strid med fadderkontraktet. Eftersom insparken är över gäller beslutet
en avstängning från finsittningen samt aktiviteter i samband med den.
Styrelsen beslutar att stänga av faddern permanent.

4. Diskussionspunkter

4.1. JF-åsikt
Styrelsen har fått in fyra stycken JF-åsikter. I den första åsikten undrar en medlem om
volleyboll-turneringen kommer ske i år och när den ska annonseras?

Sportmästaren tackar för åsikten och meddelar att det finns en vilja att genomföra
volleyboll-turneringen nu när restriktionerna lättar. Sportmästaren planerar att genomföra den
tillsammans med IKSU. Mer information om turneringen kommer på våra sociala kanaler!

I den andra åsikten är det en medlem som undrar om det kommer bli någon JF-sport i landstingshallen
framöver.

Sportmästaren tackar för åsikten och informerar om att målet är att JF-sport kommer bli av i
landstingshallen och därmed skriva ett kontrakt med landstingshallen om framtida JF-sport. Tills detta
är genomfört kommer JF-sport genomföras på andra alternativa hallar. Sportmästaren meddelar att
framtida JF-sport kommer ske inomhus.
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Den tredje åsikten riktar sig stockholmsresan, då en medlem funderar över varför den inte blir av med
tanke på att restriktionerna numera försvinner samt att det inte borde finnas några andra hinder mot att
åka.

Styrelsen tackar för åsikten och marknadsansvarig meddelar att när vi tog beslutet att ställa in
Stockholmsresan så gjorde vi det i samråd med Umeå studentkår, och att beslutet blev det som det
blev beror främst på att det hade blivit alldeles för svårt att i det läget få ihop planeringen för en resa
längre fram. Det hade blivit svårt att få studenternas scheman att klaffa samt att de byråer som vi
besöker under resan brukar boka in våra besök så pass långt i förväg att det inte hade gått att försöka
få ihop ett nytt besöksschema med så pass kort varsel. Jättetråkigt såklart, men det var det lämpligaste
beslutet där och då!

I den fjärde åsikten anser en medlem att protokollen från styrelsemötena bör publiceras snabbare på
hemsidan.

Styrelsen tackar för åsikten och informationsansvarig meddelar att protokollen ofta publiceras 2 dagar
efter mötet för att det ska finnas god tid till att justera protokollen. Informationsansvarig tar till sig
åsikten och ska försöka publicera protokollen en dag efter mötet dock med beaktning av att alla i
styrelsen studerar 100 %, vilket kan innebär att skolan kan komma emellan.
Styrelsen uppmanar även alla medlemmar att delta på styrelsemötena för att snabbare ta del av
informationen som senare publiceras i protokollet.

5. Informationspunkter

5.1. Lunchföreläsning
Vice ordförande informerar om att en lunchföreläsning är inbokad den 25 november för alla
medlemmar. Mer information kommer angående tid och föreläsare, håll utkik på våra sociala kanaler!

6. Övriga frågor

6.1. Frågor till ordförandemötet
Ordförande lyfte frågan om styrelsen eller medlemmar i föreningen har några frågor till
ordförandemötet i Göteborg. Hon uppmanar även alla medlemmar att höra av sig ifall de har några
frågor de vill lyfta.

7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.
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Vid protokollet,

Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Lydia Landin Justerat, Douglas Westring
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