Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 12 april 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 Fanny Sandberg och Klara Sjödin.

1.3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

1.4.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från 2022-04-05 godkändes.

2.

Rapporter
2.1.

Utbildningsansvariga

Utbildningsansvariga informerade om att de haft möte med JURO i helgen och diskuterade enkäten
om psykisk ohälsa. Förhoppningsvis kommer rapporten snart kunna presenteras.
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3.

Beslutsärenden
3.1.

Beslut om kostnad för deposition stockholmsresan

Marknadsansvarig vill ta beslut om en kostnad på 4 500 kronor för depositionsavgift avseende boende
under stockholmsresan.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2.

Beslut om kostnad för representationsresa Örebro - tåg

Ordförande vill ta beslut om en kostnad på 2 922 kronor för tågresa till Örebro för representation för
ordförande och utbildningsansvarig.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.3.

Beslsut om kostnad före representationsresa Örebro - boende

Ordförande vill ta beslut om en kostnad på 5 601.98 kronor för boende i Örebro avseende
representation för ordförande, utbildningsansvarig samt JURO:s ordförande.
Styrelsen godkände kostnaden.

4.

Diskussionspunkter
4.1.

JF-åsikt

Styrelsen har fått in en JF-åsikt där en medlem tycker att styrelsen har tagit ett bra beslut inför
insparken gällande förfaddrar och avstängda faddrar. Insparken är till för de nya studenterna!

Styrelsen tackar för åsikten och uppskattar att ni uppskattar vårt arbete.

4.2.

JF-åsikt

Styrelsen har fått in en JF-åsikt där en medlem undrar om det finns ett maxantal kaffekoppar den får
hämta under en lunch? Medlemmen tänkte om det är värt att förnya medlemskapet då medlemmen ser
kaffet som enda medlemsförmånen som JF erbjuder till medlemmar som går högre termin då
medlemmen inte får vara med på insparken längre.
Styrelsen tackar för åsikten och meddelar att man får hämta så många kaffekoppar som man vill och
att det är upp till var och en om man vill förnya sitt medlemskap eller inte. Vi vill också vara tydliga
med att JF anordnar andra event utöver insparken för sina medlemmar.

4.3.

JF-åsikt

Styrelsen har fått in en JF-åsikt där en medlem tycker att det är riktigt dålig stämning i JF-rummet.
Medlemmen tycker styrelsen har gjort det som ett rum för styrelsen och sina kompisar att äta
lunch och hänga i, inte alls som det under tidigare styrelser varit. Medlemmen vet att många
håller med om att man inte alls känner sig bekväm att gå in dit. Är tråkigt att säga men är väldigt
besviken på hur dåligt ni jobbar med gemenskapen på programmet, som ändå är en av er främsta
uppgift.
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Styrelse tackar för åsikten och tycker det är tråkigt ni upplever det så. Styrelsen gör sitt bästa för
att alla ska känna sig välkomna, det bjuds på fika varje fredag och styrelsen planerar att köpa in
en till soffa för att fler personer ska rymmas. Det går såklart inte att säga nej till vissa och ja till
andra. Alla personer är välkomna och ni får gärna ge förslag på åtgärder som kan vidtas för att det
ska bli bättre.

5.

Informationspunkter
5.1.

Examen

Informationsansvarig informerar att universum är bokat för banketten och aula nordica är bokat för
ceremonin lördagen den 21/1-2023 för avgångsstudenternas examen.

5.2.

Sektionsinvestering

Ordförande informerar om att JF beviljats en sektionsinvestering från Umeå Studentkår på 10 000 kr
för gästföreläsningar. Vi i JF ser fram emot att kunna använda dessa pengar till att anordna roliga och
intressanta föreläsningar framöver!

5.3.

Kårfullmäktige

Ordförande informerar om att kårvalet är igång att det nu går att rösta fram representanter för JF till
kårfullmäktige. Valet pågår till och med 25/4. Alla medlemmar bör ha fått ett mejl med en länk där
man kan rösta, hittar man inte mejlet kolla i skräpposten.

5.4.

Valborg

Klubbmästaren informerar om att valborgsfirande kommer äga rum på REX och biljetter går att köpa
på tickster redan nu.

5.5.

Jubileumssittning

Klubbmästaren informerar om att jubileumssittningen äger rum 14 maj. BIljettförsäljning kommer äga
rum i hörsalsrundan den 28 april mellan kl. 12-13.

6.

Övriga frågor
6.1.

7.

Inga övriga frågor.

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.
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Vid protokollet,
Filippa Strömbäck,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________

___________________________

Justerat, Klara Sjödin

Justerat, Fanny Sandberg
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