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Dagordning styrelsemöte 17/11 - 2020 

§1  Mötets öppnande 

Mötet förklaras öppnat.  

 

§2  Närvarande ledamöter 

David Matsson 

Erik Österberg 

Erik Purfürst 

Niclas Landström 

Sebastian Torres 

Robin Nappo 

Axel Halvarsson 

Emmy Rylander 

Natasha Mattsson Larsson 

Masis Vardanian 

Rebecca Miller 

Eliaz Utbult 

 

§3  Val av mötesordförande 

Erik Österberg väljs till mötets ordförande.  
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§4  Val av mötets sekreterare 

Erik Purfürst väljs till mötets sekreterare.  

 

§5  Val av justerare  

Erik Österberg och Emmy Rylander väljs till mötets justerare.  

 

§6  Fastställande av dagordning 

Tillägg: Punkt 14 § Gaius.  

Dagordningen fastställs med tillägget.  

 

§7  Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll  

Sekreterare (Erik Purfürst) går igenom förra veckans, 10/11–20, mötesprotokoll.  

 

§8  Varvet runt  

Evenemangsansvariga (genom Robin Nappo och Eliaz Utbult): Har skött det 

löpande arbetet.  

 

Kommunikationsansvarig: Har marknadsfört årsmötet med mera. I övrigt skött det 

löpande arbetet.  

 



Juridiska Föreningen i Göteborg 
Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Vasagatan 1, 405 30 Göteborg 
 

Sida 3 av 5 
 

Utbildningsansvariga (genom Sebastian Torres och Rebecca Miller): Var på UU-

möte i onsdags. Har hjälpt till att ordna HHGS Education committee:s evenemang där 

Ångestpodden var på besök.  

 

Chefredaktör: Har fått det första utkastet till rättstrycket och håller nu på att 

korrekturläsa det. Det kommer skickas till tryckeriet någon gång under veckan. Ska ha 

redaktionsmöte på torsdag för att planera nästa upplaga av rättstrycket.  

 

Näringslivsansvariga (genom Emmy Rylander): Har hållit på att fixa och boka in 

evenemang med samarbetspartners. Har även förnyat ett samarbetsavtal.  

 

Ordförande: Var på IR-möte förra veckan. Har läst igenom och godkänt senaste 

upplagan av rättstrycket. I övrigt hjälpt till att planera årsmötet och haft kontakt med 

inspector och proinspector.  

 

Sekreterare: Håller på att boka in ett möte med de andra arrangörerna för SJM. Har 

mailat kåren om medlemslistor till årsmötet. I övrigt skött det löpande arbetet.  

 

Kassör: Har mestadels arbetat med GAIUS, se beslutspunkt 14 § nedan.  

 

Idrottsansvarig: Har skött det löpande arbetet.  

 

Vice ordförande: Har fixat inför årsmöte. I övrigt skött det löpande arbetet.  
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§9  Paragrafen – Priset 

Styrelsen diskuterar nomineringarna som kommit in. Styrelsen tar beslut om vem som 

ska vinna Paragrafen-priset. Det kommer tillkännages vem som vunnit vid ett senare 

tillfälle.  

 

§10  Val av Proinspector 

Styrelsen diskuterar vem som ska föreslås som proinspector vid årsmötet. Styrelsen 

röstar enhälligt för förslaget att föreslå att Zuzan Ismail ska fortsätta som proinspector.  

 

§11  Diskussionspunkt: Inför årsmötet 

Vice ordförande informerar styrelsen om hur arbetet inför årsmötet fortskrider.  

 

§12  Besluts- och diskussionspunkt: motioner till årsmötet (Se bilaga 1) 

Motionen avser att förtydliga 8 § i stadgan angående studenter som tagit 

studieuppehåll från juristprogrammet. Motionen godkändes vid årsmötet 2019 men 

behöver även godkännas vid årsmötet 2020 för att gå igenom. Det bestäms att 

motionen ska tas upp under årsmötet.  

 

§13  Zoomevenemang 

Styrelsen diskuterar evenemang som skulle kunna hållas digitalt.  

 

§14  GAIUS 

Kassör (Axel Halvarsson) informerar styrelsen om budgeten och upplägget för GAIUS 

2021.  
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Styrelsen godkänner enhälligt den föreslagna budgeten.  

 

§15  Övrigt 

 

§16  Nästa möte  

Tisdag 24/11–20 kl. 8:00-10:00.  

 

§17  Mötets avslutande  

Mötet förklaras avslutat.  

 

 

  


