§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl. 8:00.
§ 2 Närvarande ledamöter
Erik Österberg
Natasha Mattsson Larsson
Emilia Alfredsson
Sara Masri
Emilia von Hoffmann
Madeleine Björk
Klara Johansson
Nellie Karlsson
Isak Karlsson
Melina Johannesson
Tobias Vallin
Emma Eliasson
Carl Ekvall (från punkt § 8)

§ 3 Val av mötesordförande
Natasha Mattsson Larsson väljs till mötets ordförande.

§ 4 Val av mötets sekreterare
Emma Eliasson väljs till mötets sekreterare.
§ 5 Val av justerare
Erik Österberg och Natasha Mattsson Larsson väljs till mötets justerare.
§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare (Emma Eliasson) går igenom förra veckans (2021-02-01) mötesprotokoll.
§ 8 Varvet runt
Ordförande
Har tillsammans med kassör tagit fram ett budgetförslag. Har haft kontakt med institutionen
angående nyckelöverlämning och försökt få till ett inspector-möte för att inleda samarbete.
Sekreterare
Har pratat om Svenska Mästerskapen i Juridik (SJM) inför termin 4 och termin 6,
marknadsfört SJM på JF:s sociala medier med hjälp av kommunikationsansvarig och deltog
på kick-off för SJM. Anmälan för SJM stängs idag (2021-02-08).
Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har introducerat sig som evenemangsanvariga för samarbetspartners
genom bland annat mailkontakt. Har tagit fram ett förslag rörande evenemangsutskott och har
börjat kolla på ett potentiellt upplägg för veckoaktiviteter.
Kommunikationsansvarig
Har arbetat med att ge alla styrelsemedlemmar tillgång till sin styrelsemail. Marknadsfört på
JF:s sociala medier och tagit fram förslag på nya styrelsetröjor.

Utbildningsansvariga
Nuvarande utbildningsansvariga deltog på ett UU-möte innan nya styrelsen tillsattes
tillsammans med föregående utbildningsansvariga. Där diskuterades det bland annat hur
köns- och klassaspekter representeras på övningsuppgifter och tentamensfrågor.
Könsaspekten ansågs ha god representation, medan klassaspekten kunde granskas mer.
Utbildningsansvariga har nu haft kontakt och överlagt med FEMJUR gällande frågan. Ett
möte har bokats in för att diskutera vidare. Har även haft uppstartsmöte med kursombuden.
Chefredaktör
Har presenterat sig för samarbetspartners som ny chefredaktör för Rättstrycket. Har bokat in
ett möte med tryckeriet samt börjat planera för första numret.
Näringslivsansvariga
Har vidare undersökt nya avtalsmöjligheter. Har ett inbokat möte med samarbetspartner för
en digital casekväll samt bokat in ett möte tillsammans med kommunikationsansvarig rörande
marknadsföring för samarbetspartners.
Kassör
Har arbetat fram ett budgetförslag tillsammans med ordförande.
Idrottsansvarig
Har haft kontakt med Korpen för säsongsstart, men är osäkert när fotbollssäsongen kan börja.
Har varit i kontakt med evenemangsansvariga för tänkbara veckoaktiviter.
Vice ordförande
Har säkerställt att styrelsens kommunikationskanaler och gemensamma kalender fungerar
och förberett sig för veckans inbokade möten. Har tillsammans med ordförande diskuterat
uppstart för samarbete med inspector.

§ 9 Informationspunkt: HCS
Vice ordförande informerar styrelsen om ett möte på torsdag tillsammans med HCS (Handels

Council for Sustainability). HCS jobbar med hållbarhetsfrågor där vice ordförande är
representant för JF. Evenemangsansvarig (Klara Johansson) kommer att delta på torsdagens
möte.
§ 10 Besluts- och informationspunkt: Evenemangsutskott
Evenemangsansvariga informerar om att de har tagit fram ett förslag som ska locka
juriststudenter att söka till evenemangsutskottet. Styrelsen diskuterar antalet
evenemangutskott i förhållande till rådande situation, men beslutar att inte göra några större
förändringar jämfört med tidigare. Styrelsen beslutar att uppmaningen kan skickas ut.
§ 11 Beslutspunkt: Budget
Kassör har tillsammans med ordförande har tagit fram ett första förslag för verksamhetsårets
budget. Styrelsen beslutar att budgetförslaget kan överlämnas till HHGS för godkännande.
§ 12 Diskussionspunkt: Styrelsefotografering
Styrelsen diskuterar styrelsefotografering, förslagsvis om två veckor (v. 8) för individuella
bilder. Kommunikationsansvarig kommer att komma med förslag på datum. Styrelsen
beslutar att gruppfotografering sker längre fram.
§ 13 Diskussionspunkt: Styrelsetröjor
Styrelsen diskuterar förslag rörande nya styrelsetröjor som tagits fram av
kommunikationsansvarig. Färger som föreslås är svarta, alternativt mörkgråa.
Kommunikationsansvarig kommer att ta det slutgiltiga beslutet och ska beställa så fort som
möjligt.
§ 14 Diskussionspunkt: Marknadsföring av Göteborgs Studentradio
Göteborgs Studentradio har ställt frågan om JF kan marknadsföra radion på sociala medier.
Styrelsen föreslår potentiell marknadsföring på anslagstavlan på JF:s hemsida.

§ 15 Övrigt
Nycklar
Ordförande har haft kontakt med institutionen rörande nyckelöverlämning men har inte fått
något gensvar. Ordförande har tagit fram en överlämningslista och beslutar att
nyckelöverlämning sker i veckan.
Lär känna den nya styrelsen
Kommunikationsansvarig kommer med ett förslag som ska göra det möjligt att få lära känna
den nya styrelsen bättre. Styrelsen instämmer till förslaget.
HHGS policy
Ordförande uppmanar styrelsen att läsa igenom HHGS policy.
§ 16 Nästa möte
Måndag den 15/2 kl. 8:00 - 9:00.
§ 17 Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 9:00.

Natasha Mattsson Larsson, vice ordförande (Mar 4, 2021 14:44 GMT+1)

Erik Österberg, ordförande (Mar 4, 2021 14:45 GMT+1)
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