
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 23 NOVEMBER 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 Elmer Mårtensson Wallhult och Lydia Landin.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2021-11-16 godkändes.

2. Rapporter
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2.1. Juristens dag
Projektansvariga uppmanar alla medlemmar om att delta på föreläsningarna under fördagen, den 1
december och även att anmäla sig till Cederqvist minglet på kvällen samma dag.

Projektansvariga lyfte även förslaget om att planera Juristens dag till ett tidigare datum för
nästkommande år. Frågan ska lyftas till resterande lärosäten av ordförande och utbildningsansvarig.

2.2. Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade om att alla lärosätens ortsrapporter inför JURO:s kommande
årsmöte finns att ta del av för den intresserade. Om en medlem är intresserad är det bara maila
utbildningsansvarig på utbildning@jf-umea.se.

Utbildningsansvarig informerade även om att hon haft möte med studierektorn. Protokoll från mötet
kommer finnas på hemsidan inom en snar framtid. Institutionen uppmanar alla studenter att delta på
kursråden och svara på kursutvärderingar.

3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om kostnad för tryck av de Facto nr. 3
Chefredaktören ville ta beslut om en kostnad på 12 900 kr för tryck av de Facto nr. 3.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2. Beslut om kostnad för tre noccoflak
Sportmästaren ville ta beslut om en kostnad på 1 273,31 kr för inköp av tre noccoflak som pris till
volleyboll-turneringen.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.3. Beslut om kostnad för skåp till JF-rummet
Ordförande ville ta beslut om en kostnad på 2 995 kr för inköp av nytt dokumentskåp till JF-rummet
då nuvarande är trasigt.
Styrelsen kostnaden kostnaden.

3.4. Beslut om kostnad för kaffe och tillbehör
Ordförande ville ta beslut om en kostnad på 1 363,73 kr för inköp av kaffe och tillbehör till
JF-rummet.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.5. Beslut om kick off med styrelsen
Ordförande ville ta beslut om en kostnad på 3 155 kr för middag på Cinco med styrelsen som försenad
kick off.
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Styrelsen godkände kostnaden.

4. Diskussionspunkter

4.1. Subventionering till Hemavan
Klubbmästaren tog upp diskussionen om att subventionera en medlem i eventutskottets biljett till
Hemavan då denne ska ansvara för resan pga att klubbmästaren inte kan följa med. Styrelsen ansåg att
det var rimligt eftersom klubbmästarens biljett i annat fall hade subventionerats.

5. Informationspunkter

5.1. Examen 2022
Informationsansvarig informerade om att planeringen med examen fortsätter framåt. Inbjudan, diplom
och talkort har skickats på tryck och examensgåvorna är påväg.

6. Övriga frågor

6.1. Budgetavstämning
Varje styrelseledamot gick igenom sina budgetposter för att se till att allt såg bra ut eftersom
verksamhetsåret börjar närma sig sitt slut. Varje budgetpost såg bra ut.

7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Elmer Mårtensson Wallhult Justerat, Lydia Landin

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


