Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 25 januari 2022

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

Frånvarande

1.2.

Val av justerare

Till justerare valdes Naima Strömbäck och Julia Jonsson.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2021-01-18 godkändes.

2.

Rapporter

Mail
info@jf-umea.se
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2.1.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig informerade om att han varit kontakt med revisorn inför bokslutet.
Samarbetsavtalen för 2022 är fakturerade.

3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för underhållning examen

Informationsansvarig ville ta beslut om underhållning till examen om 15 000 kr.
Styrelsen godkände kostnaden.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

Processtävling med Verahill

Vice ordförande lyfte frågan om att marknadsföra och att tillsammans med Verahill anordna en
rättegångstävling inom humanjuridik. Styrelsen ansåg att det skulle vara intressant men ansåg att vice
ordförande borde ge som förslag att lägga det på höstterminen istället för att det inte ska krocka med
bland annat SJM.

4.2.

EPP med beerpong

Styrelsen diskuterade om det går att hålla EPP med beerpong under nästa vecka med tankte på
smittspridningen. Styrelsen kom fram till att den går att genomföra men att det inte är säkert att det
blir beerpong. Om det ska genomföras måste alla ta sitt ansvar och vara hemma vid symptom. Det
kommer också att krävas vaccinationspass. Det poängterades att detta kan komma att ändras om
restriktionerna förändras.

4.3.

Ansökan generaler

Ansökan för generaler och faddrar kommer öppnas inom kort, håll utkik på JF:s sociala kanaler för
mer information.

4.4.

Öppna JF

Styrelsen diskuterade när JF-rummet ska öppna upp igen. Förslaget är att öppna upp det under nästa
vecka, måndag 31/1-2022 för att hämta kaffe och värma matlådor, men att man måste förhålla sig till
rådande restriktioner. Mer information kommer att komma på JF:s sociala kanaler.

4.5.

Digitalt eller fysiskt verksamhetsmöte

Ordförande tog upp frågan om verksamhetsmötet ska hållas fysiskt eller digitalt. Styrelsen kom fram
till att ha mötet digitalt för att så många som möjligt ska kunna medverka.

Mail
info@jf-umea.se

Hemsida
www.jf-umea.se

Juridiska föreningen
vid Umeå universitet

5.

Informationspunkter
5.1.

6.

Övriga frågor
6.1.

7.

Inga informationspunkter

Inga övriga frågor

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Filippa Strömbäck,
Tillträdande informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Naima Strömbäck

Justerat, Julia Jonsson
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