§ 1 Mötets öppnande
Mötets förklaras öppnat kl 8:00.
§ 2 Närvarande ledamöter
Erik Österberg, ordförande
Natasha Mattsson Larsson, vice ordförande
Tobias Vallin, kassör
Emma Eliasson, sekreterare
Melina Johannesson, chefredaktör
Isak Karlsson, idrottsansvarig
Emilia Alfredsson, näringslivsansvarig
Carl Ekvall, näringslivsansvarig (från punkt § 6)
Emilia von Hoffmann, utbildningsansvarig
Madeleine Björk, utbildningsansvarig
Klara Johansson, evenemangsansvarig
Nellie Karlsson, evenemangsansvarig
Sara Masri, kommunikationsansvarig

§ 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 Tobias Vallin väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning
Tillägg:
● Punkt § 15 Informationspunkt: Fakturering
Dagordningen fastställs med tillägg.
§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare (Emma Eliasson) går igenom förra veckans (2021-03-01) mötesprotokoll.
§ 8 Varvet runt
Ordförande
Har deltagit tillsammans med utbildningsansvarig genom Madeleine Björk på årsmöte med
Juris studerandes riksorganisation (JURO). Har haft möte med ansvariga för årets
mentorskapsprogram tillsammans med vice ordförande. Har haft styrelsemöte med
HandelsJuristerna. Har haft uppstartsmöte tillsammans med Humanjuridiska Föreningen
(HJF) där JF är en av flera föreningar som sitter i styrelsen.
Utbildningsansvariga (genom Madeleine Björk och Emilia von Hoffmann)
Utbildningsansvariga har förberett inför “Tysta avdelningen” i Zoom’ som arrangeras på
tisdag och onsdag (9-10/3). Ett event har skapats på facebook för evenemanget där många har
visat intresse. Har diskuterat tillsammans med institutionen rörande att JUNO inte längre ger
studenter åtkomst till underrättsdomar. Har funderat på lämpliga lösningar för att studenter
åter ska få tillgång till dessa. Har haft kontakt med studenter rörande en av höstens kurser.

Utbildningsansvarig genom Madeleine Björk har tillsammans med ordförande deltagit på
årsmöte med JURO.
Chefredaktör
Chefredaktör anordnade i fredags (5/3) redaktionsmöte för Rättstrycket tillsammans med
tidningens andra chefredaktör, Violeta Bukera.
Kassör
Har skött det löpande arbetet, bland annat arbetat med föreningens bokföring och
teckningsrätt.
Kommunikationsansvarig
Har arbetat med hur föreningen ska uppmärksamma internationella kvinnodagen. Har
korresponderat rörande föreningens styrelsetröjor och har fått återkoppling från fotograf
gällande styrelsefotografering.
Näringslivsansvariga (genom Emilia Alfredsson och Carl Ekvall)
Har skickat avtalsutkast till samarbetspartners och har haft möte med potentiella
samarbetspartners. Har planerat för kommande digital casekväll som sker under v.14
tillsammans med en av föreningens samarbetspartner.
Evenemangsansvariga (genom Nellie Karlsson och Klara Johansson)
Har planerat inför möte tillsammans med evenemangsutskottet. Har förberett för JF:s
veckoträning på torsdag och har även planerat för framtida träningsevenemang tillsammans
med idrottsansvarig.
Sekreterare
Har skött det löpande arbetet med Svenska Juridiska Mästerskapen.

Idrottsansvarig
Har tillsammans med kassör löst de fakturaproblem som uppstod i samband med laganmälan
till Korpen. Har planerat tillsammans med evenemangsansvariga inför kommande
veckoträning.
Vice ordförande
Har haft möte med evenemangsansvariga och har deltagit på möte med ansvariga för årets
mentorskapsprogram tillsammans med ordförande. Har deltagit på möte med Handels
Council for Sustainability där det börjades planeras mer ingående för det kommande året.
§ 9 Informationspunkt: JURO
Ordförande deltog tillsammans med utbildningsansvarig genom Madeleine Björk på årsmöte
för Juris studerandes riksorganisation (JURO). JURO är en samarbetsorganisation där det
finns representanter från de juridiska föreningarna vid de sju lärosäten där jurister utbildas.
Under mötet diskuterades bland annat juristprogrammets betygssystem. Diskussionen om
betygssystemet har lyfts nationellt där JURO inväntar svar från de olika lärosätenas
institutioner innan vidare utredning om betygssystemet kan påbörjas. Under mötet
diskuterade även representanterna om en kommande enkät rörande psykisk ohälsa som
tidigast kommer att släppas till hösten. För närvarande pågår ett arbete för att göra JURO
självständigt ekonomiskt. Bland annat kommer det ske genom att JURO börjar samarbeta
med en egen samarbetspartner.

§ 10 Diskussionspunkt: Vinterlov
Ordförande informerar styrelsen om att Medicinska Fakulteten i Lund för en tid sedan införde
vinterlov mellan höst- och vårterminen, varav JF Lund ser över möjligheterna att införa
liknande vinterlov. Lovet är en vecka långt och innebär att det inte förekommer några
föreläsningar eller examinerande moment under fem arbetsdagar innan vårterminen drar
igång. Styrelsen diskuterar huruvida det kan vara av intresse även för JF Göteborg att se över

möjligheterna att införa vinterlov. Styrelsen kommer överens om att bordlägga punkten tills
vidare när det finns mer underlag att utgå från.

§ 11 Diskussionspunkt: Mentorskapsprogrammet
Ordförande och vice ordförande har haft möte tillsammans med ansvariga för årets
mentorskapsprogram. Juridiska Föreningen och mentorskapsprogrammet har tidigare
samarbetat utan ett formaliserat samarbetet. Under mötet med diskuterades därför
möjligheten om att formellt inkorporera mentorskapsprogrammet under Juridiska Föreningen.
Styrelsen kommer överens om att ett formellt beslut om att inkorporera
mentorskapsprogrammet kommer tas längre fram.

§ 12 Diskussionspunkt: Styrelsefotografering
Styrelsen kommer överens om att leta efter tänkbara fotografer för styrelsefotografering.

§ 13 Informationspunkt: JF som avsändare
Ordförande och vice ordförande uppmanar samtliga styrelseposter att se över signaturer och
mailinställningar. Det är viktigt att det tydligt framgår för utomstående parter att det är JF och
respektive styrelsepost som är avsändare. Det är även av stor vikt att varje styrelsepost tänker
uttrycker sig på ett förtroendeingivande och sakligt sätt gentemot utomstående.

§ 14 Diskussionspunkt: Träning utomhus
HHGS har godkänt att Juridiska Föreningen får anordna JF:s veckoträning utomhus i grupper
om maximalt åtta stycken deltagare. Styrelsen diskuterar vilka digitala möjligheter det finns
för att deltagare ska kunna föranmäla sig och hur många grupper som ska göras.

§ 15 Informationspunkt: Fakturering
Kassör informerar styrelsen om att det finns rutiner som ska följas då Juridiska Föreningen
fakturerar företag.

§ 16 Övrigt
“Tysta avdelningen” i Zoom’
Evenemangsansvariga informerar om att “Tysta avdelningen” i Zoom’ arrangeras imorgon
(9/3) och på onsdag (10/3) .
Poddutskott
Kommunikationsansvarig uppdaterar styrelsen om hur rekryteringen för poddutskottet har
gått och att det har inkommit ansökningar. Sista ansökningsdagen för utskottet är på onsdag
(10/3). Ansökningarna kommer därefter behandlas av ordförande och vice ordförande.
§ 17 Nästa möte
Måndag den 15/3 kl. 8:00 - 9:00.
§ 18 Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl. 9:20.
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Tobias Vallin

Tobias Vallin (Mar 11, 2021 23:27 GMT+1)
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