
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 25 oktober 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 Frånvarande

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 2022-10-18 godkändes.
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2. Rapporter

2.1. Juristens dag
Projektansvariga vill påminna om att man kan rösta till pedagogiska priset. Röstningen stänger
2022-10-31.

2.2. Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerade om att hon haft möte med studierektorn och institutionen. I och med
de nya LAS-förändringarna kommer arbetet med amanuenserna förändras. Protokoll från mötet med
studierektorn finns på hemsidan. Protokollet med institutionen kommer senare.

3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om kostnad för finsittning
Ordförande vill ta beslut om en kostnad på 5000 kronor för fotograf på finsittningen.
Styrelsen godkände kostnaden.

4. Diskussionspunkter

4.1. JF-åsikt
Styrelsen har fått in en JF-åsikt angående att en styrelseledamot ryktas ha brutit junisfriden med sin
egna stjärna. Medlemmen noterade att personerna i fråga har haft intim kontakt med varandra efter det
att insparken tagit slut.

Styrelsen tackar för åsikten och ledamoten i fråga förnekar att junisfriden har brutits. Hade styrelsen
fått vetskap om detta rykte när insparken fortfarande pågick och insparkskontraktet fortfarande var
gällande hade styrelsen följt upp detta som vid övriga kontraktsbrott.

Vi tar självklart denna typ av rykten på stort allvar, såväl när det gäller brott mot vårt insparkskontrakt
som när någon bryter mot våra policys. Har man information kring något som har hänt eller åsikter
kring hur vi hanterar dessa ärenden så tar vi tacksamt emot denna information för att kunna utreda och
agera. Vi kan dock inte gå vidare i några ärenden när informationen kommer in till oss anonymt.

5. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.
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Vid protokollet,

Filippa Strömbäck,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Maja Lidgren Justerat, Alice Johansson

Mail Hemsida
info@jf-umea.se www.jf-umea.se


