§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl 8:05.
§ 2 Närvarande ledamöter
Erik Österberg, ordförande
Natasha Mattsson Larsson, vice ordförande
Sara Masri, kommunikationsansvarig
Tobias Vallin, kassör
Klara Johansson, evenemangsansvarig
Nellie Karlsson, evenemangsansvarig
Emma Eliasson, sekreterare
Melina Johannesson, chefredaktör
Emilia Alfredsson, näringslivsansvarig (lämnar vid § 14)
Carl Ekvall, näringslivsansvarig
Emilia von Hoffmann, utbildningsansvarig (lämnar vid § 14)
Madeleine Björk, utbildningsansvarig

§ 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 (2021-03-15) mötesprotokoll.

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Har fortsatt undersöka vad som gäller för institutionens SMAUG-bidrag till Rättstrycket för
föregående år. Ordförande kommer att återkomma till styrelsen vid mer information.
Projektledarna för GAIUS 2021 har intervjuat kandidater till posten som projektledare för
GAIUS 2021.2 där ordförande deltog på intervju. Har spelat in första avsnittet av
Oskyldighetspodden. Har haft intervjuer för Oskyldighetsprojektet som följts av
administrativt arbete.
Evenemangsansvariga (genom Nellie Karlsson och Klara Johansson)
Har haft möte med institution rörande diplomering. Det kommer inte att anordnas någon
diplomeringsceremoni för 2020-års avgångsstudenter. Det planeras dock inför nästa vår en
gemensam ceremoni för avgångsstudenterna 2021 och 2022. Evenemangsansvariga har bokat
in ett möte med evenemangsustskottet.

Näringslivsansvariga (genom Emilia Alfredsson och Carl Ekvall)
Har fortsatt skicka ut avtalsutkast till samarbetspartners och har träffat avtal med en ny
samarbetspartner. Har börjat förbereda inför de påskpresenter som ska delas ut till
föreningens samarbetspartners under påskveckan. Har förberett inför casekväll med Lindahl
(8/4) där anmälan för kvällen stänger på onsdag (24/3).
Utbildningsansvariga (genom Madeleine Björk och Emilia von Hoffmann)
Har arbetat med ett anslag som ska informera juriststudenter om hur det är möjligt att få
tillgång till underrättsdomar via Infotorg. Har haft kontakt med kursansvariga för att prata om
tidigare tentamen. Utbildningsansvariga deltog på en digital AW tillsammans med Education
Committee (EduC). Utbildningsansvarig genom Madeleine Björk har haft möte med den
grupp som ska upprätta en enkät rörande psykisk ohälsa tillsammans Juris Studerandes
Riksorganisation (JURO). Enkäten har påbörjats och är på gång. Utbildningsansvarig genom
Madeleine Björk har deltagit på intervjuer för kandidater till Oskyldighetsprojektet.
Kommunikationsansvarig
Har hämtat styrelsetröjorna. Har haft kontakt med den fotograf som ska fotografera
kommande styrelsefotografering där datum har fastställts. Kommunikationsansvarig har
marknadsfört evenemang på föreningens sociala medier och uppdaterat JF:s hemsida.
Sekreterare
Har förberett inför lokalfinalen för Svenska Juridiska Mästerskapen som inträffar på fredag
26/3. Det blir ingen digital middag efter finalen på grund av att många inte hade möjlighet att
delta. Har kollat upp olika alternativ för att tacka deltagare och jury för deras insats.
Kassör
Har undersökt när det är möjligt för JF att få tillgång till bankkort som kan användas för
föreningens utlägg. Har skickat iväg föreningens internbudget som ska granskas en sista gång
innan den kan fastställas.

Chefredaktör
Har varit mycket skrivarbete inför årets första nummer av Rättstrycket. Redaktionen har
förlängt deadlinen för skribenternas texter på grund av studiebelastning.
Har börjat förbereda inför intervjuer med styrelsen som ska ge studenterna en chans att få lära
känna styrelsen bättre.
Vice ordförande
Har haft möte med arbetsgruppen för Handels Council for Sustainability. Har suttit med på
intervjuer för projektledare till GAIUS 2021.2 som hölls av projektledarna för GAIUS 2021.
Har diskuterat med ordförande hur rekryteringen av poddutskottet ska gå till och har bistått
med hjälp av interna frågor.
§ 9 Beslutspunkt: Val av projektledare för GAIUS
Tyra von Mentzer och Louise Gustafsson, projektledare för GAIUS 2021, har efter intervjuer
föreslagit Josefine Bågholt och Mattias Bengtsson som projektledare för GAIUS 2021.2. För
första gången på ett antal år har ordförande respektive vice ordförande för JF deltagit under
intervjuerna. Syftet med föreningens deltagande i rekryteringen är för ökad transparens.
Ordförande och vice ordförande instämmer i projektledarnas bedömning. Båda kandidaterna
har relevanta erfarenheter för uppdraget och har tidigare ledarerfarenhet från olika
sammanhang. Styrelsen beslutar att Josefin Bågholt och Mattias Bengtsson väljs till
projektledare för GAIUS 2021.2.
§ 10 Diskussionspunkt: Relevanta idéer från HCS
Vice ordförande sitter med i arbetsgruppen för social hållbarhet i Handels Council for
Sustainability. Arbetsgruppen har som uppgift att skriva nya stadgar för HHGS
hållbarhetspolicy. Under senaste mötet med arbetsgruppen togs det fram förslag på idéer för
nya stadgar. Vice ordförande lyfter med övriga i styrelsen om det kan vara av intresse för JF
att införa liknande idéer, exempelvis att de evenemang som anordnas ska vara
funktionsanpassade. Styrelsen instämmer om att det är en bra idé. En annat förslag som
styrelsen diskuterar är att samtliga som ansöker till utskott och projekt ska få återkoppling.

Styrelsen är eniga om att det är fördelaktigt med återkoppling och en kort motivering till
samtliga sökanden. Styrelsen kommer fortsätta diskutera vidare hur återkoppling görs på
bästa sätt samtidigt som den ska vara så administrativt effektiv som möjligt.
En annan idé som styrelsen diskuterar är om det under evenemang ska finnas en ansvarig
person, motsvarande rollen som nykterfadder under Handels Nollning. Styrelsen anser att det
är en god idé. Det är av stor vikt att det finns någon tillgänglig för deltagarna att vända sig
till. Ansvarsområden för den som blir betrodd med ansvar kan exempelvis vara att informera
deltagarna om vilka nödutgångar som finns, fastställa ordningsregler och vara tillgänglig då
det uppstår situationer som kräver beslutstagande.
§ 11 Diskussionspunkt: Projekt för studenthälsa
Under mars beslutade rektorn på Göteborgs Universitet om hantering av de extra medel som
regeringen tilldelat universitetet under 2021. Beslutet innebär att det är möjligt att söka medel
för att finansiera projekt och insatser som kan främja studenters hälsa. Den 21 maj är det
preliminärt beslutsdatum för vårens sökomgång. Juridiska Institutionen (JI) har visat intresse
för ett sådant bidrag, framförallt på grund av den studiebelastning som juriststudenter har. JI
har vänt sig till JF för att undersöka om det finns möjligheter för att samarbete kring projekt
som ska främjas studenters hälsa. Utbildningsansvariga lyfter frågan i styrelsen om det finns
förslag på passande projekt. Styrelsen ska fundera på lämpliga projekt och återkoppla till
utbildningsansvariga vid idéer. Styrelsen anser också att det är en god idé att lyfta frågan hos
studenter på föreningens sociala medier som kan komma med förslag på projekt.

§ 12 Informationspunkt: TechSoup
TechSoup har certifierat JF som en ideell organisation vilket ger föreningen möjlighet att
köpa rabatterad software och digitala tjänster. Bland annat kommer Photoshop inom snar
framtid köpas in via TechSoup. Techsoup gör det även möjligt att ha samtliga styrelseposters
maildomäner via Gmail istället för på nuvarande webhotell. En övergång till Gmail är

lämpligt på sikt, men ett potentiellt byte kommer ske först till sommaren för att undvika
komplikationer rörande kommunikation till externa parter.

§ 13 Informationspunkt: Valorantturnering i samarbete med RedBull
Under april 2021 kommer RedBull att arrangera världens största Valorant-turnering för
studenter och JF har blivit tillfrågade om det finns något intresse hos föreningen att delta.
Styrelsen överensstämmer att det inte ligger i föreningens intresse och väljer att avstå från
turneringen.

§ 14 Diskussionspunkt: Mötestider i maj
Styrelsen diskuterar huruvida det är möjligt under maj månad att ändra styrelsens mötestider
som nu är schemalagda måndagmorgon. Under maj är det många som påbörjar sina
sommarjobb vilket innebär att mötena är förlagda under kontorstid. Styrelsen anser att det
kan vara av intresse att ändra mötestiderna och att dessa som utgångspunkt kan hållas på
måndag eftermiddag/kväll. Ett slutgiltigt beslut kommer ta vid ett senare tillfälle.
Utbildningsansvarig genom Emilia von Hoffmann och näringslivsansvarig genom Emilia
Alfredsson lämnar mötet.
§ 15 Övrigt
Inget övrigt tas upp.
§ 16 Nästa möte
Måndag den 29/3 kl. 8:00 - 9:00.
§ 17 Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl. 9:05.

Erik Österberg, ordförande (Apr 4, 2021 18:00 GMT+2)

Natasha Mattsson Larsson, vice ordförande (Apr 4, 2021 18:01 GMT+2)
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