Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 14 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 Patrick Vukovic och Hanna Törnsen Fredriksson.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2021-12-07 godkändes.

2.

Rapporter
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2.1.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig informerade om att faktureringen av alla utställare på Juristens dag har påbörjas.

2.2.

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig informerade om att hon tillsammans med tillträdande utbildningsansvarig haft
möte med Emanuel Lindberg som är utbildningsbevakare för den samhällsvetenskapliga fakulteten på
Umeå Studentkår. Där diskuteras vad som händer i JF respektive kåren just nu. Kåren har bland annat
skrivit kontrakt på en lokal för 10 år framåt där man kommer öppna ett kårhus! Dom håller även på att
arbeta igenom alla stadgar och kommer skicka dessa på remiss till alla sektioner för godkännande. För
information kommer covid-pass inte bli aktuellt i skolans lokaler.
Utbildningsansvarig informerade även om att hon och ordförande varit på dialogmöte med alla
sektioner för Umeå Studentkår där man diskuterat utbildningsbevakning, SAMO-arbetet (studie- och
arbetsmiljöombud), studentrepresentation samt hur sektionerna bör fungera. Det bestämdes även att
sektionerna framöver vill inleda samarbeten, bl.a. för SAMO-arbetet med SAMO-träffar och
arbetspolicys.

3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för inköp av stor termos

Utbildningsansvarig ville ta beslut om inköp av ny stor termos till JF-rummet om 873,75 kr.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2.

Beslut om kostnad för hall till volleybollturnering

Sportmästaren ville ta beslut om en kostad för hall till volleybollturneringen om 2 400 kr.
Styrelsen godkände kostnaden.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

5.

Inga diskussionspunkter

Informationspunkter
5.1.

Julstängt

Styrelsen informerar alla medlemmar om att JF-rummet har öppet fram till fredag den 17 december
sedan kommer det vara julstängt. Denna veckas styrelsemötet är även det sista innan jul.
Styrelsemötena återupptas den 11 januari.
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6.

Övriga frågor
6.1.

Vaccinbevis för examen

Informationsansvarig informerade om att hon tillsammans med Universum och institutionen bestämt
att det kommer krävas vaccinationsbevis för examensbanketten 2022.

7.

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Katarina Perez Skogsborg,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Patrick Vukovic

Justerat, Hanna Törnsen Fredriksson
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