Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 29 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

Frånvarande till § 3.9.

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 Johansson och Maja Lidgren.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2022-03-22 godkändes.
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2.

Rapporter
2.1.

Juristens dag

Projektansvariga informerade om att de har haft överlämning med tidigare års projektansvariga och
har börjat med planeringen inför årets JD.

2.2.

Generalerna

Generalerna informerade om att de har gjort faddergrupperna.Vidare informerade generalerna att
Rouge vill sponsra generaljackor mot att de får ha deras logga på jackan. Styrelsen tycker det är okej.
Generalerna har varit i kontakt med Allstar som nämnde att de är intresserade att samarbeta i
framtiden. Klubbmästaren nämnde att det kommer vara svårt eftersom Rouge kanske inte kommer att
gå med på det eftersom vi redan har avtal med dem, men vi kommer kolla upp möjligheterna.
Vidare informerade generalerna att bokningarna inför insparken är i full gång och det flyter på bra.

2.3.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig informerade om att hon pratat budget med generalerna och tillsammans ska hon och
generalerna fastställa en budget denna vecka eller i början av nästa för att vi sedan ska kunna ta beslut
om den v.14 eller v.15.

2.4.

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig informerade om att hon har haft möte med studierektorn i slutet av förra veckan.
Där lyftes bl.a. frågan som framkommit från JF-åsikt om en magister inom familjerätt eller straffrätt
kunde införas på programmet. Samt om det finns på andra lärosäten. Studierektorn meddelade att det
kan finnas på andra lärosäten och att frågan har diskuterats vid institutionen men inte drivits vidare.
Den främsta anledningen är att det inte finns personalresurs. Det finns för tillfället inga planer på att
införa en magister inom familjerätt eller straffrätt på programmet.
Ett fullständig sammanställning av mötet finns att ta del av på hemsidan.

3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för representation Lund - bal

Ordförande vill ta beslut om kostnad på 850 kronor för balbiljett i Lund för representation.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2.

Beslut om kostnad för representation Lund - boende

Ordförande vill ta beslut om kostnad på 3630,54 kronor för boende i Lund för ordförande,
utbildningsansvarig, vice utbildningsansvarig samt JURO ordförande.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.3.

Beslut om kostnad för representation Lund - tåg
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Ordförande vill ta beslut om kostnad på 3480 kronor för tågresa från Lund till Umeå för ordförande,
utbildningsansvarig och vice utbildningsansvarig.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.4.

Belsut om kostnad för tågresa till Lund

Ordförande vill ta beslut om kostnad på 1160 kronor för tågresa till Lund för ordförande.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.5.

Beslut om kostnad för representation Karlstad - boende

Vice utbildningsansvarig vill ta beslut om en kostnad på 2088 kronor för boende i Karlstad för
utbildningsansvarig och vice utbildningsansvarig.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.6.

Beslut om kostnad för representation Lund - bal

Vice utbildningsansvarig vill ta beslut om en kostnad på 900 kronor för balbiljett i Lund för vice
utbildningsansvarig.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.7.

Beslut om kostnad för representation Karlstad

Utbildningsansvarig vill ta beslut om en kostnad på 3810 kronor för tågbiljett för utbildningsansvarig
och vice utbildningsansvarig, till och från Karlstad.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.8.

Beslut om kostnad för representation Lund

Utbildningsansvarig vill ta beslut om en kostnad på 850 kronor för balbiljett i Lund för representation
för utbildningsansvarig.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.9.

Beslut om kostnad för återinspark

Klubbmästare vill ta beslut om en kostnad på 12 177 kronor för återinsparksittningen.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.10.

Beslut om kostnad för frakt av de Facto

Chefredaktör för de Facto vill ta beslut om en kostnad på 5486 kronor för frakt av de Facto.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.11.

Beslut om kostnad för JURO (tågresa Lund)

Ekonomiansvarig vill ta beslut om en kostnad på 1029 kronor för tågresa till Lund för JURO (Stina
Brander).
Styrelsen godkände kostnaden.

3.12.

Beslut om kostnad för balbiljett Lund (JURO)

Ekonomiansvarig vill ta beslut om en kostnad på 800 kronor för balbiljett i Lund för JURO (Stina
Brander).
Styrelsen godkände kostnaden.
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3.13.

Beslut om kostnad för representation Karlstad

Vice utbildningsansvarig vill ta beslut om kostnad för 975 kronor för balbiljett i Karlstad för vice
utbildningsansvarig.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.14.

Beslut om kostnad för representation Karlstad

Utbildningsansvarig vill ta beslut om kostnad för 975 kronor för balbiljett i Karlstad för
utbildningsansvarig.
Styrelsen godkände kostnaden.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

JF-åsikt

Styrelsen har fått in en JF-åsikt där en medlem undrar över beslutet att faddrar över termin 5 inte får
vara med på insparken. Medlemmen vill att styrelsen förklarar varför det anses som “nödvändigt” - då
medlemmen inte tycker att det har förklaras vidare och särskilt när motiveringen till det
ställningstagandet är skönsmässigt.
Medlemmen vill höra en förklaring på hur styrelsen behåller gemenskapen mellan terminerna genom
att nu skära av två år av juriststuderande från årets största evenemang.
Medlemmen tycker att motiveringen med fika för endast termin 1 inte gav ledning för arbetet i frågan.
Styrelsen tackar för åsikten. Vi har efter noga överväganden ansett att det varit ett nödvändigt beslut
att ta då vi fått ta del av uppgifter där junisarna inte känt sig trygga och där de uttryckt att det inte
känns som att alla är med som förfaddrar av rätt anledningar. Vi vill återigen vara noga med att säga
att detta inte var något lättvindigt beslut, utan det togs efter långa diskussioner inom styrelsen och i
samråd med Umeå Studentkår. Gällande gemenskapen på programmet anser vi att det räcker med att
termin 3 och 5 är med under insparken, då vi redan där får en naturlig gemenskap. Att träffa
ytterligare terminer på programmet sker sedan under övriga JF-event. I övrigt hänvisar vi till förra
veckans protokoll.

4.2.

JF-åsikt

Styrelsen har fått in en JF-åsikt där en medlem tycker att styrelsen har tagit två bra och mogna beslut
om insparken och att styrelsen gör ett bra jobb för studenterna.
Styrelsen tackar för åsikten och blir glada över att vårt arbete uppskattas!

4.3.

JF-åsikt

Styrelsen har fått in en JF-åsikt där en medlem beskrivit att insparken är till för junisarna och det
innebär att beslut måste tas med deras bästa i beaktande. Medlemmen ser inget syfte med att högre
terminer ska närvara under insparken och anser att det endast riskerar att öka otryggheten hos
junisarna då de högre terminerna oftast inte medverkar för att lära känna junisarna - utan för att festa
med sina egna kompisar. Vidare anser medlemmen att “(för)faddrar” är till för att stötta faddrarna
(som precis som junisarna är nya i sin roll) och ser därmed ingen anledning till att ytterligare terminer
ska vara med.
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Medlemmen anser också att “(för)fadder” inte är en rättighet utan ett förtroendeuppdrag, bryt inte mot
fadderkontraktet så är du välkommen.
Styrelsen tackar för åsikten och är tacksamma för positiv feedback rörande våra beslut! Vi vill också
säga att åsikten kring att förfaddrarna är där för att stötta faddrarna i deras nya uppdrag var en ny och
givande syn på det hela.

4.4.

JF-åsikt

Styrelsen (sportmästaren) har fått in en JF-åsikt där en medlem vill tacka för ett väldigt bra arrangerat
UWC. Trots att JF inte gick vidare tyckte medlemmen att det var väldigt kul att sitta på sidan och heja
på! Det är såna här event som skapar gemenskap.
Styrelsen och framförallt sportmästaren tackar för åsikten och vill rikta ett stort tack till alla som kom
och spelade och hejade. Det blev ett lyckat evenemang och vi ser fram emot nästa års UWC.

4.5.

JF-åsikt

Styrelsen (chefredaktör de Facto) har fått in en JF-åsikt där en medlem tycker att det var ett grymt
nummer av de Facto och att läsningen var intressant. Medlemmen undrar varför bilderna blev lite
dålig kvalitet, om det beror på någon förändring som gjorts? T.ex om mindre pengar lagts ner, nytt
tryckeri, annat nytt koncept eller bara otur? Ingen kritik - bara nyfiken!
Styrelsen och i synnerhet chefredaktören tackar för åsikten och vill informera om att det inte har
skurits ner något i budget eller liknande. Frågan kommer lyftas med tryckeriet för att se vart
problemet ligger. Tackar också ödmjukast för de fina orden om tidningen.

4.6.

Styrelsens deltagande under insparken

Styrelsen meddelar att vi kommer att vara med som styrelse första dagen under insparken och
presentera oss och gå igenom kontraktet. I övrigt kommer styrelsen grilla korv och hamburgare, vara
med när det är aktiviteter kring dammen och då arrangera en egen aktivitet, samt på rundvandringen.

5.

Informationspunkter
5.1.

Eventutskott tillsatt

Klubbmästaren informerar att eventutskottet nu är tillsatt och att de har påbörjat sitt arbete
tillsammans. De personer som tillsatts är Alexander Bergman, Samuel Nordstrand och Albin Arousell
som alla går termin två.

5.2.

UWC

Sportmästaren informerar att UWC ägde rum i helgen och blev väldigt lyckat trots att JF inte tog sig
hela vägen och ser fram emot nästa års UWC.

5.3.

de Facto

Chefredaktör för de Facto uppmanar de som inte fått hem tidningen att byta adress hos kåren.
Tidningen skickas ut till den adress som först angavs vid påbörjat medlemskap i JF och behöver
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därför ändras hos kåren. Detta görs genom att gå förbi kåren på universitetet och be om att få ändra
sin adress i medlemslistan.

5.4.

Ordförande JR tillsatt

Vice utbildningsansvarig informerar att Philip von Quitzow har tillsatts som ordförande för
Juriststudenternas rådgivning, och att arbetet tillsammans har påbörjats. Vice ordförande vill påminna
om att det fortfarande går att söka till vice ordförande för Juriststudenternas rådgivning.

5.5 Lokalfinal SJM
Vice ordförande informerade om att den lokala finalen av SJM hölls den 21 mars i Hovrätten för Övre
Norrland. Två studenter från programmet som deltog på tävlingen gick vidare och kommer
representera Umeå i riksfinalen den 5 maj i Högsta Domstolen.

6.

Övriga frågor
6.1.

7.

Inga övriga frågor

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,
Filippa Strömbäck,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Maja Lidgren

Justerat, Alice Johansson
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