
Juridiska föreningens styrelsemöte
Tisdag den 15 november 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 från 4§

Chefredaktör för de Facto Albin Berg Närvarande

1.2. Val av justerare
Till justerare valdes Ingvild Regius Nygaard och Albin Berg.

1.3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

1.4. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2022-11-08 godkändes.
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2. Rapporter

2.1. Juristens dag
Projektansvariga informerade om att de kommer dela ut merch och katalog under lunchen på onsdag
23/11 klockan 12-13 i hörsalsrundan.

3. Beslutsärenden

3.1. Beslut om kostnad för arvode till Florencia Skogsborg för
JD-katalog

Projektansvariga vill ta beslut om en kostnad på 999 kronor för arvode till Florencia Skogsborg för
JD-katalog.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.2. Beslut om kostnad för pris volleybollturnering
Sportmästaren vill ta beslut om en kostnad på 878,55 kronor för pris för andra plats, tredje plats, bästa
utklädnad och bästa laganda på volleybollturnering.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.3. Beslut om kostnad för pris volleybollturnering
Sportmästaren vill ta beslut om en kostnad på 2500 kronor för presentkort på ICA till vinnarna av
volleybollturnering.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.4. Beslut om kostnad för tryckeri diplom och manuskort
Informationsansvarig vill ta beslut om en kostnad på 1701 kronor för tryck av diplom och manuskort
till examen.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.5. Beslut om kostnad för juristens lilla rättshandbok
Utbildningsansvarig vill ta beslut om en kostnad på 6450 kronor för juristens lilla rättshandbok.
Styrelsen godkände kostnaden.

3.6. Beslut om kostnad för planhyra under volleybollturneringen
Sportmästare vill ta beslut om en kostnad på 2400 kronor för hyra av planer till volleybollturnering.
Styrelsen godkände kostnaden.
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3.7. Beslut om kostnad för engagemangsgåvor till Juristens dag
Projektansvariga vill ta beslut om en kostnad på 2625 kronor för engagemangsgåvor till
arbetsgrupperna och pris till EPP
Styrelsen godkände kostnaden.

3.8. Beslut om kostnad för merch till Juristens dag
Projektansvariga vill ta beslut om en kostnad på 21 529 kronor för merch till JD
Styrelsen godkände kostnaden.

4. Diskussionspunkter

4.1. Utvärdering inspark 2022

Ordförande och Vice ordförande vill ta upp utvärderingen av inspark 2022 som en diskussionsfråga då
det framkommit flera åsikter som är värda att resonera kring.

Till att börja med har insparken fått mycket beröm från de som svarar på utvärderingsenkäten.
Generaler, styrelsen och övriga som åtagit sig uppdrag under insparken har fått mycket god feedback
då nya som gamla studenter tycker att insparken varit rolig och givit dem bra förutsättningar för att
komma in på programmet.

Flera studenter har nämnt att de är besvikna på styrelsens beslut kring avstängningar då de bland annat
framstått som godtyckliga och dåligt hanterade. Främst lyfts att de tycker att det varit dåligt att nya
studenter närvarat inför hela styrelsen vid avstängningar. Här vill styrelsen poängtera att när junisar
närvarat i samtal kring avstängningar av faddrar har de frivilligt valt att närvara och har inte varit
påtvingade att vara med för att förklara vad de sett eller hört angående situationen som diskuterades.
Styrelsen har försökt haft ett så öppet klimat som möjligt för att de nya studenterna ska känna sig
trygga i att prata fritt kring omständigheterna, utan att de ska känna sig utfrågade.

Flera studenter har uttalat att de tycker styrelsen varit för hårda vad gäller regler och begränsningar
som präglat insparken. De upplever att det ställts höga krav på studenterna och att de känt sig
övervakade. Styrelsen vill besvara detta genom att återigen påpeka att de faddrar som åtagit sig
ansvaret att vara fadder vid insparken hela tiden vetat om vilka regler som ställts upp för uppdraget.
Det ställs hårda krav i och med att det är ett förtroendeuppdrag att vara fadder, vilket också krävs
uppifrån från såväl Umeå Studentkår som från universitetet. Det nämns också att studenter upplevde
insparken som ”tråkig och mer fokuserad på att följa regler än att ha kul ihop med junisarna”. De
regler som satts upp kommer inte endast från JF utan även från Kåren. Vi i styrelsen är bundna av de
regler som ställts upp av kåren och det är vi som ansvarar för att de reglerna följs, vilket är en
förutsättning för att vi ska kunna ha en inspark.
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Studenter upplevde en viss dubbelmoral vad gäller vissa uppföranderegler då de ansåg att JF ställde
högre krav på faddrar som inte sitter i styrelsen i jämförelse mot styrelserepresentanter. Här vill
styrelsen understryka att alla som närvarat under insparken har agerat utifrån samma
regelverk/kontrakt och att det inte funnits några regler som medlemmarna i styrelsen kunnat bortse
från. Styrelsen finner det olyckligt att studenter uppmärksammat situationen på detta sätt men kan inte
svara på något annat sätt än på det sättet som redogjort för ovan. Här vill styrelsen också vara tydliga
med att klargöra att vi inte fått någon information om eventuella kontraktsbrott samt att om vi hade
nåtts av sådan information hade ärendet genast lämnats över till Umeå Studentkår för utredning och
beslut.

4.2. JF-åsikt
Styrelsen har fått in en JF-åsikt där en medlem tycker att JF borde investera pengarna i mer fika, så att
folk känner att det är värt att vara medlem. Vidare tycker medlemmen att föreningen bör jobba för att
promota event och föreningen bör jobba för mer öppenhet och inte att det ska vara små
vänskapsgrupper som styr JF.

Styrelsen tackar för åsikten och meddelar att vi tycker det är tillräckligt med fika-investeringen som
det är nu. JF bjuder på fika minst varje fredag. Vidare vill vi vara tydliga med att medlemsavgiften
som man betalar när man blir medlem i JF går till Umeå studentkår och inte till oss som förening.

Styrelsen ska ta i beaktning att promota event bättre framöver då vi har varit dåliga på att gå ut med
information i god tid.

Vidare meddelar styrelsen att det är medlemmarna som beslutar om vilka som sitter i styrelsen på
medlemsmötet samt att urvalet är baserat på de som söker posterna.

4.3. Tema för JURO workshop
Utbildningsansvariga vill ta upp diskussionen om vad JURO ska arbeta med framöver. JURO ska
hålla workshop i Umeå den 1a december och ämnet kommer vara “nystart”. Eftersom JURO har
avslutat sitt senaste stora projekt ska nu nya utbildningsfrågor diskuteras. Medlemmar får gärna höra
av sig om de har något som de vill att JURO ska arbeta med på nationellt plan.

5. Informationspunkter

5.1. Beachvolleybollturnering avslutad
Sportmästare informerar att den årliga beachvolleybollturneringen har avgjordes i helgen och tackar
samtliga deltagare och publik för deras engagemang. Klubbmästare vill även tacka alla som kom på
eftersläppet på Cinco.

5.2. JF-julsittning
Klubbmästare informerar  att JF kommer anordna en julsittning med julbord på Rouge fredag 16
december. Mer information kommer på JF:s sociala medier.
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6. Övriga frågor

6.1. Inga övriga frågor

7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Filippa Strömbäck,
Informationsansvarig och protokollförare

___________________________ ___________________________
Justerat, Ingvild Regius Nygaard Justerat, Albin Berg
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