
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 12 OKTOBER 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 Lydia Landin och Patrick Vukovic.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2021-10-05 godkändes.

2. Rapporter
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2.1. Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig informerade om att han varit i kontakt med revisorn angående bokföringen och att
han betalar alla fakturor som inkommit till JF.

2.2. Projektansvarig
Projektansvariga för Juristens dag informerade om att alla arbetsgrupper är tillsatta och att ansökan för
företagsvärdar är stängd och gått över förväntan! Vid årets mässa kommer dessvärre lite färre
utställare medverka pga pandemin.

2.3. Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade om att universitetet planerar att släppa på alla restriktioner från och
med 2a november. Fram tills dess kommer föreläsningar hållas på lite olika sätt, se schema för vad
som gäller just din kurs!

Hon informerade även om att det på JURO:s styrelsemöte i Göteborg beslutades det att en arbetsgrupp
ska inrättas som ska utreda betygssystemet på juristprogrammet samt alla studenters inställning till
det. Enkätgruppen ska tillsammans med Jens Näsström skriva en rapport med den data som enkäten
resulterade i. Posterna för JURO:s presidium till verksamhetsår 2022 ska även utlysas snart! Håll koll
i JF:s sociala kanaler.

Utbildningsansvarig har även bjudit in alla nationella representanter till årets Juristens dag. I samband
med detta kommer JURO ha en workshop.

3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om kostnad för hotell och representationsmiddag
Ordförande ville ta beslut om en kostnad på 1 431 kr för hotell och 630 kr för middag i Göteborg.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2. Beslut om kostnad för fotografering på årets finsittning
Klubbmästaren ville ta beslut om en kostnad på 5 000 kr för fotografering på årets finsittning.
Styrelsen godkände kostnaden.

4. Diskussionspunkter

4.1. Subventionering av examensbiljetter
Informationsansvarig lyfte frågan om hur mycket och för vilka biljetterna till examensbanketten ska
subventioneras. Informationsansvarig ska kolla upp möjligheterna att se vilka som är och tidigare varit
med i föreningen, eftersom delar av förra årets avgångsklass kommer närvara på examen.
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4.2. JF-åsikt
Styrelsen har fått in en JF-åsikt där en medlem önskar att utbildningsansvarig lyfter för institutionen
frågan om varför vi inte får push-up poäng för PM:et. Det har varit så tidigare år, vilket känns väldigt
orättvist.

Styrelsen tackar för åsikten och utbildningsansvarig informerar att hon ska lyfta frågan vidare. För
allmän information om PM-skrivandet hänvisar hon till senaste protokollet från mötet med
studierektorn.

5. Informationspunkter

5.1. Åre-resan
Klubbmästaren informerade om att det tyvärr är fullbokat i Åre under skiweek 2022 och en resa dit
kommer tyvärr inte blir av. Hon ska kolla upp om det finns andra skidorter att åka till istället.

6. Övriga frågor

6.1. Inga övriga frågor

7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Lydia Landin Justerat, Patrick Vukovic

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


