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Protokoll styrelsemöte 11/9-2018 

 

§1   Mötets öppnande 

Mötet öppnas 

§2  Närvarande ledamöter 

Helena Björling 

Victor Abrahamsson 

Nils Överli 

Nora Kajo 

Filip Aminoff 

Nora Kajo  

Thobias Fleischer 

Tove Sjöstrand 

Sara Holm 

Hannah Thyni Johansson 

Rufus Lindh 

Malin Petrén  

Christoffer Isaksson  

Cecilia Johansson  

§3  Val av mötesordförande 

Hannah Thyni Johansson 

§4  Val av mötets sekreterare 

Cecilia Johansson 

§5  Val av justerare  

Hanna Thyni Johansson och Sara Holm 

§6  Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställs 

§7  Varvet runt  
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Helena: Ska beställa roll up, kolla fotovägg inför balen.  

Thobias: Numret delas ut med tillhörande releasefest i veckan. Därefter kommer 

en lugnare period.   

Malin och Tove: Jobbat med att hitta kursombud.  

Nils: Varit många inställda matcher. Gjort inlägg och bra respons bland de nya 

studenterna.  Kolla upp datum då volleybollturnering passar.  

Victor: Mycket såhär i inledningen av terminen med möten med bland annat 

institutionsrådet, Handelsjuristerna och den nya prefekten Joakim Åhman. 

Bokförsäljningen med kåren har inte gått så bra. Har även haft möten med T9or 

som är intresserade att ha hand om diplomeringen nästa år. Kolla med 

institutionen. I oktober kommer en HHGS-dag. Alla föreningar står där och är 

mingelbara.  

Chris och Sara: Rullar på. Mycket inledningsvis, många som hörde av sig ang. 

event, möten osv. Stockholmsresan är under kontroll.  

Filip: Mycket att betala efter nollningen. Har även varit på möte med GAIUS 

projektledare.    

Nora och Rufus: Lägga upp om evenemangsutskott, planen är att ha ett 

gemensamt bal-och-eventutskott.  Balplaneringen rullar på och det har talats om 

att ha en gemensam sittning med andra programföreningar.  

Hannah: Har varit på möten med Victor. Fixat lite med JURO, ett JURO-möte ska 

hållas här i Göteborg, när är ännu oklart. 

§8  Stockholmsresan 

Datumet är spikat till den 27-29 nov och två besök är spikade i dagsläget. De ber 

styrelsen om tips på ställen att besöka.  Om HD ska besökas vore det roligast om 

någon på HD styrde upp något, ex. ett justitieråd. Vore även spännande att besöka 

en asylrättsbyrå.  

Det beslutas att det som utgångspunkt är 24 st som åker med och i första hand T5 

och uppåt. Styrelsen har inget företräde. Ansökan ska innehålla en motivering till 

varför studenten vill åka och i så stor utsträckning som möjligt ska 

förstagångsresenärer prioriteras.  
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§9  Höstens event 

Halvtidsfesten för T5 som brukar äga rum samma dag som portföljinlämningen 

är det inte JF som arrangerar. Vi kollar om det är någon i T5 som vill ta hand om 

det.  

Styrelsen uppmanas lägga in alla event i den gemensamma kalendern så inget 

krockar.  

§10  Balen 

Balgruppen hade möte i måndags. I veckan ska ett ”save the date- inlägg” upp på 

Facebook med information om lokal.  

§11  Revidering av budget 

Balen: 

Budgeten är nästan fördubblad i förhållande till förra årets bal. Biljettpriset 

beräknas landa på ca 700 – 800 kr. För att kunna hålla ett så lågt biljettpris ska 

JF-alumnikväll slås ihop med balen. Victor har talat med Handels alumniförening 

och diskuterat ett samarbete som innebär subventionering inför balen. Det 

beslutas att även JFs jubileumsfirande slås ihop med balen.  Styrelsen godkänner 

revideringen av budgeten och flyttar över nämnda poster till balen. 

 

Rättstrycket:   

Rättstrycket vill omfördela internt och förflytta pengar från tryckkostnader till 

releasefesten. Styrelsen godkänner revideringen.  

§12  Mötestid 

Mötestid bestäms till tisdagar kl. 16.15.  

§13  Föreläsningar under hösten 

Flertalet mejl har inkommit där intresse har visats i anledning av att föreläsa på 

skolan i samarbete med JF. Dessa är: 

• Retorikföreläsning med Barbro Hermlin,  

• Föreläsning med Johan Eriksson, Akilovs försvarare.  

• Juridikpodden spelar in pod.    

• Föreläsning med näthatsgranskaren  

• Föreläsning med Lisa Holms försvarare, Johan Hurtig.   
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• Föreläsning med Åklagarmyndigheten 

 

Styrelsen diskuterar de förslag som kommit in. Johan Eriksson är av intresse att 

besöka på stockholmsresan. Styrelsen är i nuläget mest intresserade av 

Juridikpodden och retorikföreläsningen.   

§14  Ny ledning JI 

Styrelsen får en kort presentation av den nya ledningen, resten bortläggs till 

nästa möte.  

§15  ”Gå ut i klassen” 

Det har visat sig vara bra uppslutning bland de nya eleverna. Hannah har börjat 

förbereda denna presentation av styrelsen och bland annat pratat med de 

kursansvariga för T1 och T3.   

§16  Styrelseaktivitet 

Ansvarsveckan ligger numera löpande i kalendern till dess att vi går av 

uppdraget. Kylen ska under ansvarsveckan rensas fredag kl. 15.00 och 

soptunnorna ska tömmas.  Även fikaschema ska upp. Vi måste även hjälpas åt att 

kolla kaffebryggaren då det lätt bildas mögel. ”Mikrolock” ska köpas in. Det ska 

även kollas med en sponsor om de vill sponsra med pappmuggar. Styrelsen 

uppmanas att ta hem sina tillhörigheter som ligger i kontoret.  

 

Styrelsen diskuterar vad vi kan göra för att följa GDPR. Det är problematiskt utan 

en direkt policy, vi ska kolla med kåren och handelsjuristerna så vår policy är i 

linje med deras.  

§17  Övrigt  

Det påminns om rättstryckets releasefest. HHGS-dagen ska anmälas och vi ska 

kolla upp vad vi måste göra för att vara i linje med GDPRs bestämmelser.  

§18  Nästa möte  

25/9 -2018, 16.15.  

§19  Mötets avslutande  

Mötet avslutas 

 


