§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl. 8:00.

§ 2 Närvarande ledamöter
Erik Österberg
Natasha Mattsson Larsson
Melina Johannesson
Emma Eliasson
Tobias Vallin
Isak Karlsson
Emilia Alfredsson
Carl Ekvall
Sara Masri
Emilia von Hoffmann
Madeleine Björk
Klara Johansson
Nellie Karlsson

§ 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
Tillägg:
● Punkt § 14 (podcast)
Dagordningen fastställs med tillägg.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare (Emma Eliasson) går igenom förra veckans (2021-02-08) mötesprotokoll.

§ 8 Varvet runt
Näringslivsansvariga (genom Emilia Alfredsson och Carl Ekvall)
Har haft kontakt med tänkbara samarbetspartners. Har haft ett möte rörande marknadsföring i
“JURIST? JAVISST!”-grupperna (kopplat till punkt § 12).

Evenemangsansvariga (genom Nellie Karlsson och Klara Johansson)
Har lagt ut ansökan för evenemangutskott i “JURIST? JAVISST!”-grupperna och har
mottagit ansökningar. Har tagit inledande kontakt med institutionen angående planering inför
diplomering.

Kommunikationsansvarig
Har hjälpt evenemangsansvariga med marknadsföring i “JURIST? JAVISST!”-grupperna.

Har arbetet med presentationer som ska introducera den nya styrelsen. Presentationerna
kommer att publiceras på JF:s instagram idag (15/2).

Utbildningsansvariga (genom Madeleine Björk och Emilia von Hoffmann)
Har haft ett SAMO-ärende samt kursombudsmöte. Nyckelöverlämning har skett.

Chefredaktör
Har haft möte med tryckeriet för Rättstrycket där bland annat upplägg för kommande
nummer diskuterades. Chefredaktörerna har även haft möte rörande första numrets struktur
och innehåll.
Sekreterare
Uppdatering för Svenska Juridiska Mästerskapen (SJM). Anmälan för SJM stängde förra
måndagen (8/2). Tävlingsfrågan släpps idag (15/2) vilket innebär att även skrivningsdelen
sätter igång.
Kassör
Har haft budgetmöte tillsammans med ordförande och skickat JF:s budgetförslag till kåren för
ett godkännande. Har hämtat sin nyckel.
Idrottsansvarig
Har skött det löpande arbetet. Inväntar besked om Korpen och har planerat in ett möte med
kassör.
Ordförande
Har haft möte med projektledarna för GAIUS 2021. Där diskuterades det hur JF kan få mer
insyn i valet av nästkommande projektledare och hur urvalsprocessen kan bli mer transparent.
Det beslutades att ordförande ska få delta i intervjuer för valet av projektledare för GAIUS
2022.

Har haft möte med kåren som där främst budget och kostnader diskuterades. Innan JF:s
budget är godkänd får bland annat inga bindande avtal ingås och inga utgifter, kostnader eller
intäkter får förekomma.
Vice ordförande
Har deltagit på ordförandemöte och där medverkade presidierepresentanter från JF vid de
olika lärosätena. På mötet diskuterades huvudsakligen hur COVID-19 påverkat
verksamheterna. Vice ordförande har haft uppstartsmöte med HCS (Handels Council for
Sustainability) där de olika representanterna fick presentera sig och det planerades inför det
kommande året.

§ 9 Informationspunkt: HCS
Vice ordförande deltog på HCS-möte förra veckan och informerar övriga i styrelsen om att
det, utöver rådet för HCS, kommer finnas tre arbetsgrupper som kommer att arbeta med
HHGS hållbarhetspolicy. En grupp kommer att arbeta med projekt utifrån ekonomisk
hållbarhet, den andra gruppen utifrån social hållbarhet och den tredje gruppen utifrån
ekologisk hållbarhet. Vice ordförande undrar om någon i styrelsen är intresserad av att jobba
med ett sådant projekt. Övriga i styrelsen bestämmer att se över frågan mer ingående och
återkommer med besked.

§ 10 Informations- och diskussionspunkt: Ordförandemöte
Vice ordförande deltog i ett ordförandemöte förra veckan där presidierepresentanter från JF
vid de olika lärosätena deltog. Det fördes en dialog om vilka evenemang som arrangerats vid
de olika lärosätena, där en näringslivsmånad var ett exempel på vad som prövats på annan
ort. Vice ordförande lyfter frågan för övriga i styrelsen om liknande evenemang kan vara
aktuellt även för JF Göteborg. Styrelsen anser att det är en god idé som styrelsen kan gå
vidare med.
§ 11 Diskussionspunkt: “Tysta avdelningen” i Zoom’

Utbildningsansvariga har tillsammans med utbildningsansvariga i FEMJUR diskuterat ett
initiativ, “Tysta avdelningen i Zoom”. Tanken med initiativet är att återskapa en digital
version av Ekonomiska bibliotekets tysta avdelning, vilket i sin tur kan hjälpa studenterna
med rutiner under distansstudierna och dessutom bidra med socialt umgänge. Det föreslås att
Zoom-rummet öppnas på morgonen för tyst studerande, som då varvas med tidsbestämda
pauser. Under pauserna kan studenterna gemensamt ägna sig åt sociala aktiviteter så som quiz
och spel, samt äta lunch tillsammans vid intresse. Styrelsen ställer sig positiva till initiativet
och utbildningsansvariga kommer att ta kontakt med evenemangsansvariga och
kommunikationsansvarig.

§ 12 Diskussionspunkt: Marknadsföring i “JURIST? JAVISST!”-grupperna
Styrelsen diskuterar huruvida studentverksamheter som till viss del är vinstdrivande ska ha
möjlighet att marknadsföra i “JURIST? JAVISST!”-grupperna på Facebook utan att avge
ersättning. Styrelsen anser att verksamheter som marknadsförs i “JURIST? JAVISST!”grupperna ska ha viss studentnytta för att kunna ges utrymme. Vidare anser styrelsen att
marknadsföring för vinstdrivande verksamheter bör ske från ett verksamhetskonto och inte
från privata konton. Sådana verksamheter bör i god tid ta kontakt med näringslivsansvariga
och kommunikationsansvarig vid önskemål om marknadsföring. Potentiell marknadsföring
sker på JF:s villkor. Vidare bör inte marknadsföring av studentverksamheter göras i samband
med närliggande tentor för att undvika stressfaktorer. Styrelsen beslutar att granska
studentnyttan mer ingående för vinstdrivande studentverksamheter som vill marknadsföra i
“JURIST? JAVISST!”-grupperna.

§ 13 Diskussionspunkt: Kommunikation i JF:s kanaler
Styrelsen diskuterar kommunikation i JF:s sociala kanaler, främst via Facebook. I huvudsak
diskuterar styrelsen huruvida kommunikation ska ske genom JF:s facebook-konto eller
styrelsemedlemmarnas privata konton. Styrelsen bestämmer att det bör avgöras från fall till
fall, men att det är fördelaktig att JF står som avsändare för ett evenemang som marknadsförs

för första gången. Syftet att kommunicera via privata konton anser styrelsen vara att de som
tar del av kommunikationen får ett bekant “ansikte” att förhålla sig till och får veta vem det är
som driver ett visst projekt.

§ 14 Podcast
Planerna för en podcast fortskrider och styrelsen får ta del av ett namnförslag för podcasten,
samt under vilken plattform podcasten ska ligga. Styrelsen instämmer till namnförslag och
plattform.

§ 15 Övrigt
Målsättningar
Styrelsen bestämmer att de olika styrelseposterna ska sammanfatta sina målsättningar
framförallt för kommande vår, men också möjliga målsättningar för hela verksamhetsåret.
Målsättningarna ska delas med ordförande och vice ordförande innan veckans slut.

§ 16 Nästa möte
Måndag den 22/2 kl. 8:00 - 9:00.

§ 17 Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 9:00.

Erik Österberg, ordförande (Mar 4, 2021 14:34 GMT+1)

Natasha Mattsson Larsson, vice ordförande (Mar 4, 2021 14:45 GMT+1)
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