Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 5 OKTOBER 2021

1.

Mötets öppnande

Mötet öppnades av vice ordförande Lydia Landin.

1.1.

Närvaro

Ordförande

Stina Brander

Frånvarande

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 Naima Strömbäck och Elmer Mårtensson Wallhult.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2021-09-28 godkändes.

2.

Rapporter
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2.1.

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig informerade om att det nästa vecka är ytterligare ett möte med
utbildningsutskottet!
Vidare informerade hon om att alla lärare åker på personaldagar till Sundsvall 20-21 oktober och
kommer därför ha begränsad tillgänglighet för studenter dessa dagar.
Hon uppmanar även studenter att delta på kursråden för respektive termin! De utgör en viktig
pusselbit i att förbättra utbildningen!
För de som är intresserade finns ortsrapporten från Umeå till JUROs möte i helgen att ta del av! Är
någon medlem intresserad är det bara maila till utbildningsansvarig på utbildning@jf-umea.se
Till sist informerade hon om att studenter på termin 1 och 5 som skriver tentor efter halva terminen
kommer vara först ut att skriva digital salstentamen med nya plattformen Inspera som ersätter
DigiExam. Se till att ladda ner programmen som behövs och gör test-tentor i god tid inför tentan så att
allt fungerar som det ska.

3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för finsittningen

Klubbmästaren ville ta beslut om en kostnad på 90 820 kr för årets finsittning.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2.

Beslut om kostnad för Landstingshallen, HT 2020 och HT 2021

Sportmästaren ville ta beslut om en kostnad på 5 280 kr (2x2 640kr) för användandet av
Landstingshallen under JF-sport för höstterminen 2020 samt höstterminen 2021.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.3.

Beslut om kostnad för rättshandböcker

Utbildningsansvarig ville ta beslut om en kostnad på 3 800 kronor för tryck av rättshandböcker.
Styrelsen godkände kostnaden.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

Vilka JF-poster ska fyllas?

Vice ordförande lyfte frågan angående vilka JF-poster styrelsen vill att valberedningen ska annonsera
inför nästa års styrelse, utöver de som är fyllda just nu. Styrelsen ansåg att vice utbildningsansvarig är
något som saknas i dagens styrelse varav det är en post som bör annonseras.
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5.

Informationspunkter
5.1.

Gästföreläsning

Vice ordförande informerar om att domstolsverket kommer hålla en gästföreläsning för att prata om
ansökning och arbetsuppgifter i samband med notarietjänster. Vice ordförande återkommer med
datum, håll utkik på våra sociala kanaler!

5.2.

Landstingshallen

Sportmästaren informerade om att från och med måndag den 11 oktober kommer JF-sport arrangeras i
Landstingshallen som vanligt!

6.

Övriga frågor
6.1.

7.

Inga övriga frågor

Mötets avslutande

Vice ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Naima Strömbäck

Justerat, Elmer Mårtensson Wallhult
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