
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 26 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 Alice Johansson och Maja Lidgren.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2022-04-19 godkändes.
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2. Rapporter

2.1. Juristens dag
Projektansvariga informerade om att ansökningstiden för marknadsansvariga är förlängd till söndag
den 1 maj och uppmanar alla som är intresserade att söka!

2.2. Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig informerade om att hon har haft möte med projektansvariga för budgeten inför
Juristens dag. Ekonomiansvarig informerar att de tar beslut om budgeten under maj månad.

2.3. Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga informerade om att de tillsammans varit i Lund på JURO:s styrelsemöte och
efterföljande bal. På mötet diskuterades bland annat det fortsatta arbetet med enkäten om psykisk
ohälsa och det kommande arbetet med “Framtidens jurist”.

3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om kostnad för tågresa SJM
Vice ordförande vill ta beslut om en kostnad på 5608 kronor för tågresa till Stockholm för riksfinalen
av SJM.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2. Beslut om kostnad för boende SJM
Vice ordförande vill ta beslut om en kostnad på 5574 kronor för boende under riksfinalen av SJM i
Stockholm.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.3. Beslut om kostnad för generaljackor
Ekonomiansvarig vill ta beslut om en kostnad på 1717,72 kronor för generaljackorna.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.4. Beslut om kostnad för tågresa Lund för representation
Vice utbildningsansvarig vill ta beslut om en kostnad på 531 kronor för tågresa till Lund för
representation.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.5. Beslut om kostnad för fotograf för Juristens dag
Ekonomiansvarig vill ta beslut om en kostnad på 9120 kronor för Juristens dag 2021.
Styrelsen godkände kostnaden.
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4. Diskussionspunkter

4.1. Inga betyg för kontaktsamtal under Juristens dag
Styrelsen diskuterade  kravet från utställarna gällande betyg för kontaktsamtalen under Juristens dag.
Styrelsen kom fram till att utställarna inte ska få kräva betyg för kontaktsamtalen under Juristens dag
2022.

4.2. Höja kostnaden för utställare under Juristens dag
Styrelsen diskuterade om vi ska höja kostnaden för utställare under Juristens dag.

Styrelsen kom fram till att priserna kommer att höjas för företagen. Detta är på grund av att vi ska
försöka matcha priserna med de andra lärosätena.

4.3. JF-åsikt
Styrelsen har fått in en JF-åsikt där en medlem ger ett tips om JF-merch styrelsen skulle kunna
fundera över! Datafodral där det står "Juridiska föreningen vid umeå universitet", istället för
JF-loggan som finns på allt annat. Snyggt! Om styrelsen skaffar nya hoodies eller tröjor tycker
medlemmen det hade varit snyggt att det stod text över bröstet istället för logga. Medlemmen
önskade också att JF-åsikt länken på mobilen skulle fixas så man kan skicka åsikter från mobilen.

Styrelsen tackar för åsikten och styrelsen (marknadsansvarig) meddelar att det var ett bra förslag
med merchen och att det ska undersökas närmare om det går att genomföra med tanke på
budgeten och om det finns intresse från medlemmarna. Angående JF-åsiktslänken på hemsidan
från mobilen är det nu åtgärdat. Det går även att trycka sig in på länken via mobilen ändå om
man trycker på bilden på förstasidan där det står JF-åsikt - då kommer man direkt in på rätt sida.
Se bifogad bild.

4.4. JF-åsikt
Styrelsen har fått in en JF-åsikt där en medlem tycker JF-rummet ska öppna klockan 12 och att kaffet
ska vara klart då.

Styrelsen tackar för åsikten och meddelar att vi gör vårt bästa för att kunna öppna JF-rummet
klockan 12 varje vardag men ibland har vi föreläsning eller seminarium som slutar 12 och därför kan
det dröja någon minut, hoppas ni har överseende med det.
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5. Informationspunkter

5.1. Gästföreläsare 12 maj
Vice ordförande informerar att Anders Bek kommer gästföreläsa den 12 maj kl 12.15 - 13.00 i
samtalsmetodik. Mer information kommer att komma på JF:s sociala medier.

5.2. Event med Deloitte
Marknadsansvarig informerade om att Deloitte kommer hålla i ett kvällsevent den 17 maj. Eventet
kommer att hållas på Orangeriet och mer information kommer att komma på JF:s sociala medier.

6. Övriga frågor

6.1. Inga övriga frågor

7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Filippa Strömbäck,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Maja Lidgren Justerat, Alice Johansson
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