Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 7 DECEMBER 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 2021-11-30 godkändes.

2.

Rapporter
2.1.

Juristens dag

Projektansvariga informerade om att Juristens dag blev väldigt lyckat och uppskattat av alla
inblandade!
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2.2.

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig informerade om att JURO:s styrelse haft workshop under JD i Umeå. Under
mötet diskuterades bland annat juriststudenters psykiska hälsa och vad varje lärosäte gör eller har för
konkreta förebyggande åtgärder för att motverka detta för att vi ska kunna ta hjälp och tips av
varandras sätt att hantera situationer på. JURO:s styrelse ansåg också att det finns ett värde i att arbeta
fram gemensamma policys och förhållningssätt för att alla juridiska föreningar ska arbeta på liknande
sätt. Styrelsen diskuterade även digitaliseringen vi befinner oss i just nu och hur vi ska arbeta för att
använda den på bästa sätt, samt säkerställa att kvalitén på utbildningen upprätthålls trots fler digitala
inslag framöver. Frågan om att arbeta för att införa ett jullov mellan höstterminen och vårterminen på
juristprogrammet är också något som JURO kommer arbeta med framöver, med JF Lund i spetsen.
Utbildningsansvarig tar med sig mycket från workshopen som hon tillsammans med tillträdande
utbildningsansvariga ska arbeta vidare med!

Utbildningsansvarig informerade även om att institutionen söker fler amanuenser. För den som är
intresserad är det bara höra av sig till utbildningsansvarig för mer information och till studierektorn
Nina Nilsson på nina.nilsson@umu.se för att anmäla sitt intresse!

3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för examensgåvor

Informationsansvarig ville ta beslut om en kostnad på 3 299 kr för inköp av examensgåvor till årets
avgångsklass.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2.

Beslut om kostnad för extern representation på Rex

Ordförande ville ta beslut om en kostnad på 3 150 kr för extern representation på Rex i samband med
Juristens dag.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.3.

Beslut om kostnad för inköp av smörgåsar till gästföreläsning

Vice ordförande ville ta beslut om en kostnad på 1 929 kr för inköp av smörgåsar till
gästföreläsningen med Petter Asp som genomfördes 25 november.
Styrelsen godkände kostnaden.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

Utvärdering av Juristens dag

Vice ordförande lyfte diskussionen om att skicka ut någon form av utvärdering, exempelvis en enkät,
till både studenterna som besökt årets mässa men även till årets utställare för att förbättra Juristens dag
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inför nästa år. Styrelsen ansåg att det var en bra idé och ansåg att styrelsen kan sköta utvärderingen
gentemot studenterna och att projektansvariga ansvarar för utvärderingen som ska skickas till mässans
utställare.

4.2.

Ändra datum för Juristens dag

Ordförande lyfte diskussionen om att tidigarelägga Juristens dag under nästa år detta med anledning
av att optimera studiernas chans att nätverka med utställarna under mässan. Styrelsen ansåg att det
kunde vara en bra idé och att möjligheten skulle undersökas i enkäten till både studenterna och
utställarna.

4.3.

JF-åsikt

Styrelsen har fått in fyra stycken JF-åsikter. I den första åsikten är det en medlem som är bekymrad
över att två styrelseledamöter är med och arrangerar julsittningen den 11 december. Medlemmen
menar på att styrelsen absolut får engagera sig på annat håll än JF men att det blir problematiskt när
julsittningen marknadsförs på det sättet den görs. Medlemmen anser att marknadsföringen består av
att förlöjliga JF, vilket skadar föreningens förtroende.
Styrelsen tackade för åsikten och förstår medlemmens åsikt och bekymmer. Däremot vill styrelsen
förtydliga att JF inte har något med sittningen att göra och de som är med och arrangerar den är med
som individer och arrangerar och således inte som styrelseledamöter. Vi förstår problematiken med att
marknadsföringen av sittningen men styrelsens ansvar sträcker sig inte till sittningar utanför JF.

I den andra åsikten undrar en medlem om det är förenligt med stadgarna att ha en sittning (denna
gången julsittningen som JF arrangerar den 17 december) som är öppen för icke-medlemmar.
Medlemmen menar att det inte främjar föreningens medlemmar om även icke-medlemmar får komma
på sittningen och att det istället ska gynna studenterna att vara medlem i JF.
Styrelsen vill börja med att tacka för åsikten, och understryka att vi valt att göra på det här sättet för
medlemmarnas skull. Till att börja med hör det till undantagen att våra event är öppna för andra än
medlemmar (Juristens dag är ett annat exempel). Nu till jul som är en familjehögtid känner styrelsen
att Julsittningen kan vara en bra mötesplats för alla juriststudenter i Umeå, och vi ser det snarare som
ett tillfälle att visa icke-medlemmar hur ett medlemskap i JF kan gynna dem. Vi ser det även som en
fin möjlighet för JF:s medlemmar att få ta med sig sina närmaste vänner eller familj för att vi alla ska
få chans till att lära känna varandra bättre. Alla intäkter från sittningen går dessutom oavkortat till
subventionering av medlemmarnas biljetter under Jubileumssittningen, så det gynnar medlemmarna
mer ju fler som kommer.
I den tredje åsikten är det en medlem som undrar om examen kommer genomföras enligt plan med
tanke på den tilltagande smittspridningen i samhället.
Styrelsen tackar för åsikten och informationsansvarig informerar att examen planeras att genomföras
enligt plan som det ser ut just nu. I och med hur restriktionerna ser ut just nu kommer vaccinpass inte
krävas, eftersom det är ett privat arrangemang. Detta kan dock komma att ändras om restriktionerna
skärps. Det är med andra ord svårt att veta om det kommer krävas vaccinbevis under examen men
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som det ser ut som nu kommer det inte krävas och styrelsen räknar med att genomföra examen enligt
plan. Examen kommer dock självklart att anpassas om det krävs efter samhällets restriktioner!

I den sista åsikten har en medlem uttryckt att Juristens dag i år blev otroligt lyckat! Medlem ansåg att
det var intressanta föreläsningar, en proffsig mässa och otrolig bankett och eftersläpp!
Styrelsen tackar så mycket för åsikten och håller med om att Juristens dag genomfördes på ett
superbra sätt! Styrelsen har vidarebefordrat den fina åsikten till alla inblandade i Juristens dag och de
tackar så mycket.

5.

Informationspunkter
5.1.

6.

Övriga frågor
6.1.

7.

Inga informationspunkter

Inga övriga frågor

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Elmer Mårtensson Wallhult

Justerat, Lydia Landin
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