
Juridiska föreningens styrelsemöte
Onsdag den 20 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 Frånvarande

Utbildningsansvarig Julia Jonsson Närvarande

Informationsansvarig Katarina Perez Skogsborg Närvarande

Sportmästare Douglas Westring Närvarande

Klubbmästare Naima Strömbäck Närvarande

Chefredaktör för de Facto Elmer Mårtensson Wallhult Frånvarande

1.2. Val av justerare
Till justerare valdes Julia Jonsson och Douglas Westring.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2021-10-12 godkändes.

2. Rapporter
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2.1. Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig och resterande styrelsen tackar för alla medlemmar som dök upp på tentafikan
som ägde rum igår och uppmanar alla medlemmar som har ytterligare frågor att kontakta någon av oss
i styrelsen!

Utbildningsansvarig informerade även om att protokollet från institutionens utbildningsutskott finns
på hemsidan för den intresserade.

Som återkoppling på förra veckans åsikt angående push up-poäng på PM:et på T5 meddelar
utbildningsansvarig att hon haft kontakt med institutionen om detta. Vid ändringen av kursplanen för
T5 valde man att sänka kravet på PM:et till godkänt eller icke godkänt utan några poäng då vi genom
en uppdelad tentamen får två examinationstillfällen, till skillnad från tidigare år då man endast haft ett
examinationstillfälle. Som en del av kursplanen måste vi alltså lära oss att endast lägga oss på nivån
godkänt, inget annat krävs av oss. Hör gärna av dig till utbildning@jf-umea.se vid fler funderingar!

3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om kostnad för 2 balbiljetter till Stockholm om 2 600 kr.
Ordförande ville ta beslut om en kostnad på totalt 2 600 kr (1 300 kr per biljett) för balbiljett till
Stockholm för henne och utbildningsansvarig.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2. Beslut om kostnad för sittning på 17 424 kr.
Klubbmästare ville ta beslut om en kostnad på 17 424 kr för sittningen den 28/9 på Rouge.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.3. Beslut om kostnad för hallbokning på 719 kr.
Sportmästare ville ta beslut om en kostnad på 719 kr för hallbokning.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.4. Beslut om kostnad för resa till Uppsala på 1 824 kr och 1 370 kr.
Ordförande ville ta beslut om en kostnad på 1 824 kr och 1 370 kr för resa till och från Uppsala för
representationsuppdrag för ordförande och utbildningsansvarig .
Styrelsen godkände kostnaden.

4. Diskussionspunkter

4.1. Försäljning av hoodies.
Ordförande lyfte frågan om när de nya JF-hoodiesarna ska säljas till medlemmar. Styrelsen bestämde
att försäljningen ska ske nu på fredag den 22/10 mellan klockan 12-13 i JF-rummet.
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4.2. Inleda samarbete med företaget Hitract.
Vice ordförande lyfte frågan om styrelsen vill inleda ett samarbete med företaget Hitract. Företaget
hjälper genom en app studenter att knyta kontakt med alla typer av arbetsgivare. Föreningen kan även
använda appen för att nå ut till medlemmar och hålla kontakten med andra juridiska föreningar i
Sverige.

Styrelsen ansåg att det lät som en väldigt bra ide och något som styrelsen vore intresserade av! Vice
ordförande ska invänta ytterligare detaljer om vad samarbetet skulle innebära för båda parterna.

4.3. Inleda samarbete med Roslec.
Vice ordförande lyfte frågan om styrelsen vill inleda ett samarbete med företaget Roslec. Roslec är ett
företag som föreläser i bla. juridik på yrkeshögskolor och söker juriststudenter som vill arbeta extra,
främst studenter som har läst termin 6.

Styrelsen tyckte det lät som en kul idé och vice ordförande ska kontakta företaget för att se hur ett
samarbete skulle fungera.

4.4. Student ski week Hemavan.
Klubbmästaren har kollat upp möjligheterna att åka på studentresa till Hemavan sista helgen i januari.
Styrelsen ansåg att klubbmästaren borde lägga ut en intresseanmälan för medlemmarna för att se hur
stort intresset för en sådan resa skulle vara.

5. Informationspunkter

5.1. EPP
Klubbmästaren informerade om att nästa torsdag, den 28/10, kommer en halloween-EPP genomföras
på Rouge. Alla medlemmar som närvarar kommer ha chansen att vinna en lagbok!

6. Övriga frågor

6.1. Inga övriga frågor

7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare
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___________________________ ___________________________
Justerat, Douglas Westring Justerat, Julia Jonsson
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