
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 8 mars 2022

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Jenny Bergström.

1.1. Närvaro
Ordförande Jenny Bergström Närvarande

Vice ordförande Alice Johansson Närvarande

Ekonomiansvarig Maja Lidgren Närvarande

Marknadsansvarig Alice Lindholm Närvarande

Utbildningsansvarig Ingvild Regius Nygaard Närvarande

Vice utbildningsansvarig Fanny Sandberg Närvarande

Informationsansvarig Filippa Strömbäck Närvarande

Sportmästare Klara Sjödin Närvarande

Klubbmästare Tuva Orre Närvarande

Chefredaktör för de Facto Albin Berg Närvarande

1.2. Val av justerare
Till justerare valdes Alice Lindholm och Fanny Sandberg.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2022-03-02 godkändes.
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2. Rapporter

2.1. Valberedning generalerna
Valberedningen informerade att de haft intervjuer med alla som sökt till posten som general och sedan
valt ut fem nominerade. Valberedningen nominerar Elin Thorin, Ludvig Andersson, Klara
Brännström, Maja Gustafsson och Moa Fredriksson till generaler för höstens inspark. Med deras
varierande erfarenhet från tidigare uppdrag tror valberedningen att det här gänget kommer
komplettera varandra perfekt och tillsammans har de goda förutsättningar för att skapa en härlig
inspark 2022.

2.2. Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig informerade om hur styrelsen går till väga när de gör privata utlägg. Vidare
informerade ekonomiansvarig att varje styrelsemedlem ansvar för sin budgetpost. Slutligen
informerade ekonomiansvarig att varje styrelsemedlem ska inge en årsplanering till ekonomiansvarig
över sin post kopplad till budgeten och när förväntade utgifter kommer att komma.

3. Beslutsärenden

3.1. Val av generaler
Styrelsen godkände beslutet att tillsätta Elin Thorin, Ludvig Andersson, Klara Brändström, Maja
Gustafsson och Moa Fredriksson till generaler för insparksutskottet 2022.

3.2. Soptömning
Universitetsservice har kommit med förslaget att ha soptömning två gånger i veckan och ett årligt
storstäd.
Styrelsen godkände beslutet.

4. Diskussionspunkter

4.1. JF-åsikt
Styrelsen har fått in en JF-åsikt där en medlem undrar om klubbmästaren har planer kring valborg och
om Rex har varit uppe för diskussion då JF har firat valborg på Rex under tidigare år.

Styrelsen tackar för åsikten och klubbmästaren informerar att hon har börjat titta på möjligheterna att
ordna ett event då. Klubbmästaren kommer återkomma med information.
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5. Informationspunkter

5.1. Anmälan rättegångstävling öppen
Vice ordförande informerar att anmälan till rättegångstävlingen är öppen. Anmälan sker via mejl till
academicactivities.umea@se.elsa.org. Anmälan är öppen t.o.m. 17/3.  Håll utkik på JF:s sociala
medier för mer information.

5.2. Enkät till medlemmar
Styrelsen informerar att en enkät till medlemmarna ligger ute för medlemmarna på Instagram och
Facebook för att medlemmarna ska få chansen att komma med förslag, vad ni förväntar er av JF, vad
som kan bli bättre, vad ni vill se mer av osv. Styrelsen har sammanställt resultaten hittills och tackar
till alla som har deltagit. Enkäten kommer fortsätta ligga ute veckan ut så att fler har chansen att delta.
En uppföljning kommer att komma på nästa veckas styrelsemöte när enkäten har stängt.

Styrelsen informerar att vi tar åt oss av svaren och kommer försöka göra det här året så bra som
möjligt och få alla att känna sig välkomna och inkluderande.

5.3. Kårfullmäktige

“Nu kan du som medlem i Umeå studentkår nominera dig själv eller någon du känner till årets kårval!
Ta chansen att själv påverka eller kanske du känner personer som du vet skulle bli fantastiska
företrädare för studenterna.

Här kan du läsa mer om hur kårvalet i praktiken fungerar och vad det innebär att vara ledamot.

Det finns ingen gräns i hur många du kan nominera och alla som nomineras kommer, om de är
kårmedlemmar, att få en förfrågan om att acceptera sin kandidatur.

Kom därför ihåg att du måste ha namn och fullständigt personnummer (eller e-postadress) för den/de
du nominerar.

Sista svarsdag är 23.59 21 mars.”

Styrelsen informerar också att man gärna får ta kontakt med oss i styrelsen så kan vi nominera.

6. Övriga frågor

6.1. Inga övriga frågor

7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.
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Vid protokollet,

Filippa Strömbäck,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Alice Lindholm Justerat, Fanny Sandberg
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