
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 22 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 Frånvarande

Marknadsansvarig Alice Lindholm Närvarande

Utbildningsansvarig Ingvild Regius Nygaard Närvarande

Vice utbildningsansvarig Fanny Sandberg Närvarande

Informationsansvarig Filippa Strömbäck Närvarande

Sportmästare Klara Sjödin Frånvarande

Klubbmästare Tuva Orre Närvarande

Chefredaktör för de Facto Albin Berg Närvarande

1.2. Val av justerare
Till justerare valdes Tuva Orre och Albin Berg.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2022-03-15 godkändes.

2. Rapporter
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2.1. Juristens dag
Valberedningen informerar att de nominerar Ann Ling Palmberg, Anna Viklund, och Julia Westling
till projektansvariga för Juristens dag 2022. Valberedningens motivering är följande: Vi är övertygade
om att dem besitter de egenskaper som krävs. De har erfarenheter från föreningsliv som kommer
komma väl till nytta för att driva detta projekt samt tydliga visioner om hur det kommer gå till och
kan utvecklas.

3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om kostnad för jurypresenter SJM
Vice ordförande vill ta ett beslut om kostnad på 832 kronor för att köpa jurypresenter för
rättegångstävlingen.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2. Beslut om kostnad för middag lokalfinal SJM
Vice ordförande vill ta beslut om en kostnad på 4302 kr för middag lokalfinal SJM.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.3. Beslut om kostnad för tårtlunch
Klubbmästare vill ta beslut om en kostnad på 622.70 kronor för tårtan på lunchen förra torsdagen.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.4. Beslut om kostnad för pynt till återinsparken
Ekonomiansvarig vill ta beslut om en kostnad på 1231 kronor för pynt till återinsparken.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.5. Projektansvariga JD
Valberedningen vill ta beslut om att tillsätta Ann Ling Palmberg, Anna Viklund, Julia Westling som
projektansvariga för Juristens dag 2022.
Styrelsen godkände beslutet.

4. Diskussionspunkter

4.1. JF-åsikt
Styrelsen har fått in JF-åsikter om beslutet att faddrar över T:5 inte får vara med på kommande
inspark. Medlemmarna uttrycker bland annat:

- Att vi ska representera medlemmarna och besluta i deras intressen. Att det inte ligger i
medlemmarnas intresse att utesluta vissa personer/terminer. Att det skapar en bättre
sammanhållning på programmet om flera terminer är med och att det endast är positivt. Vill
inte längre betala medlemsavgift till JF när en stor del av budgeten går till insparken.
Förtroendet för styrelsen är nu lågt.

- De har uppfattat det som att vårt mål är att alla ska känna sig välkomna i i JF och att det är
väldigt motstridigt att fatta ett sådant beslut då.
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- Ytterligare åsikter är att medlemmar inte tycker det varit något problem att faddrar över T5 är
med. Medlemmar tycker detta ska vara ett beslut som ska tas i samråd med generalerna
eftersom det är de som roddar ihop insparken och att det blir generalerna som får ta den
“största smällen” om någon är missnöjd. Det kan bli problematiskt för generalerna då de inte
kan styra vilka som kommer på förfest/efterfest och det finns en överhängande risk att folk
som inte skrivit fadderkontrakt dyker upp ändå eftersom de inte fått chansen att vara med.

- Medlemmar undrar varför gränsen för vilka som får vara med är just T:5 och tycker det är
problematiskt att T5:or får vara med men inte högre terminer. Att det hade varit rimligare att
dra gränsen vid T3 och därmed utesluta alla förfaddrar.

- Vad är grunden för beslutet och varför har beslutet tagits när det har fungerat tidigare år?
- Medlemmarna vill ha en djupgående förklaring.
- Att det är konstigt att ta beslutet på grunden att “de inte är där för rätt anledning och att de

bara är där för att festa” då det ändå slutar upp med att man är på diverse uteställen.

Styrelsen tackar för åsikterna och meddelar att insparken är ett JF-event och generalerna är ett utskott
under oss. Det innebär att vi i JF har det yttersta ansvaret för insparken. Därför har vi efter noggrann
övervägning och långa diskussioner tagit 2 beslut kring årets inspark: ett gällande avstängda faddrar
och ett gällande förfaddrar. Detta för att få till en så bra inspark som möjligt där alla nya studenter
känner sig trygga.

Vi i JF delar uppfattningen om att faddrar och förfaddrar är en stor tillgång under insparken och vi
tycker att det bidrar till grundidén om en större gemenskap mellan terminerna på programmet.
Styrelsen har dock valt att dra gränsen vid termin 5 i år. Att vi valt att ta detta beslut grundar sig i att
det framkommit att ju högre termin man går, desto mindre är man där av rätt anledning, det vill säga
att finnas där för junisarna. Denna gränsdragning bygger på att det inte fungerat önskvärt tidigare år
och styrelsen har inför detta beslut pratat med tidigare styrelse och generaler samt Umeå Studentkår.
Att vara fadder är ingen rättighet, utan ett förtroendeuppdrag och vi anser att det räcker att man är
med som förfadder en gång, alltså till och med termin 5 i år. Detta innebär att man haft möjligheten att
vara med påtre stycken insparkar, vilket många andra föreningar inte tillåter. Vi har även fått frågor
kring att medlemsavgiften går till bland annat insparken och att det därför inte är rättvist att inte alla
medlemmar är välkomna. Angående detta vill vi vara tydliga med att till exempel insparkens
sittningar bekostas av de som går på sittningarna och köper biljetter (och därför inte bekostas av JF:s
budget) samt att JF även anordnar andra event utanför insparken som enbart riktar sig till vissa
terminer, till exempel tentafika för T1. Genom att ta detta beslut behåller vi gemenskapen mellan
terminerna som vi strävar efter, men vi jobbar också aktivt för att förbättra junisarnas upplevelse av
insparken.
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Under insparken och de insparksaktiviteter som kommer att äga rum i år är det de faddrar som gått
fadderutbildningen och undertecknat fadderkontraktet som är välkomna tillsammans med de junisar
som kommer delta, precis som det varit tidigare år.  Styrelsen har förståelse för att besluten gör att
vissa blir besvikna, men vi har tagit samtliga medlemmar i beaktning under beslutsfattandet och
landat i att detta är beslut som är nödvändiga att ta inför kommande års inspark då den är till för de
nya studenterna.

4.2. JF åsikt
Styrelsen har fått in ett antal JF-åsikter där medlemmar undrar över beslutet om att faddrar som blivit
avstängda tidigare insparkar inte får vara med på kommande insparkark. Medlemmarna tycker det är
ett retroaktivt - och orimligt beslut då det är en ny inspark, nya generaler, under en ny JF-styrelse och
att den informationen inte kan komma ett år efter en eventuell händelse när faddern redan “avtjänat
sitt straff”. Medlemmar uttrycker att detta är något styrelsen hade kunnat föra in inför nästa års
fadderkontrakt men inte straffa förra årets faddrar. Medlemmar tycker det ska göras en
lämplighetsbedömning istället. Medlemmarna tycker det ser konstigt ut utifrån att en styrelsemedlem
inte kommer att få vara med.

Styrelsen tackar för åsikterna och meddelar att beslutet att inte ge tidigare avstängda faddrar en
möjlighet att vara med under insparken grundar sig i att insparken är till för junisarna. Sedan vill vi
vara tydliga med att rollen som fadder är ett förtroendeuppdrag och ingen rättighet, därmed kan inte
detta ses som en retroaktiv bestraffning. Vi i styrelsen vill att alla som deltar under insparken ska
känna sig trygga och ingen ska behöva känna sig obekväm eller oroad över att tidigare avstängda
faddrar ska vara med igen. Styrelsen anser också att JF:s fadderkontrakt ska värdesättas högt vilket
också måste innebära att eventuellt kontraktsbrott får konsekvenser. Det ska inte bara gå att skriva på
ett nytt kontrakt året därpå för att få vara med på nytt. Alla faddrar som deltog under insparken ifjol
hade tagit på sig detta förtroendeuppdrag och skrivit på fadderkontraktet, men valde trots det att bryta
det, vilket vi inte anser är okej. Med detta sagt så har vi i styrelsen valt att inte välkomna avstängda
faddrar under vår inspark, i likhet med många andra föreningar under Umeå Studentkår.

4.3. JF-åsikt
Styrelsen har fått in en JF-åsikt där en medlem har en fråga till utbildningsansvariga. Medlemmen
informerar att de som går T6 nu och ska välja valbara kurser, kan välja vissa specifika kurser och
därmed kan man ta ut magister inom vissa rättsområden. Medlemmen vill att utbildningsansvariga tar
frågan vidare om en magister inom familjerätt eller straffrätt kan införas på programmet eller om det
finns andra lärosäten.

Styrelsen tackar för åsikten och utbildningsansvarig informerar att hon har möte med institutionen
under nästa vecka och kommer lyfta frågan med dem och återkomma när hon fått svar.
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5. Informationspunkter

5.1. de Facto
Chefredaktör för de Facto informerar om att de Facto har skickats på tryck och kommer snart finnas
tillgänglig i pappersform. Tidningen finns tillgänglig på hemsidan just nu för de som vill gå in och
läsa.

5.2. UWC
Sportmästaren informerar genom informationsansvarig att Umeå World Cup spelas nu till helgen på
IKSU i helsingfors den 25-26 mars. Lagledarna kommer i veckan att ta ut ett lag som ska representera
JF. Turneringen drar igång på fredag kl. 17.00 och spelschema kommer under veckan. Det kommer
vara fritt inträde så dem som inte ska spela är varmt välkomna att komma och heja på laget ändå!

6. Övriga frågor

6.1. Inga övriga frågor

7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Filippa Strömbäck,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Albin Berg Justerat, Tuva Orre
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