§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl 8:00.
§ 2 Närvarande ledamöter
Erik Österberg, ordförande
Natasha Mattsson Larsson, vice ordförande
Sara Masri, kommunikationsansvarig
Isak Karlsson, idrottsansvarig
Tobias Vallin, kassör
Nellie Karlsson, evenemangsansvarig (anländer vid § 8)
Emma Eliasson, sekreterare
Melina Johannesson, chefredaktör
Emilia Alfredsson, näringslivsansvarig
Carl Ekvall, näringslivsansvarig
Emilia von Hoffmann, utbildningsansvarig
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 Emilia von Hoffmann väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare (Emma Eliasson) går igenom förra veckans (2021-03-22) mötesprotokoll.

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Har haft institutionsrådsmöte (se punkt § 10). Har haft kontakt med HHGS rörande
betalningsmedel. Har organiserat JF-kontoret och förberett de påskpresenter som ska ges ut i
veckan på initiativ av näringslivsansvariga. Har tillsammans med vice ordförande intervjuat
kandidater för poddutskottet.
Näringslivsansvariga (genom Emilia Alfredsson och Carl Ekvall)
Har haft fortsatta avtalsförhandlingar där många avtal träder i kraft under veckan. Har bokat
in ett möte med projektledarna för GAIUS 2021.2 för näringslivskontakter.
Kassör
Har skött det löpande arbetet. Har bistått med hjälp för sekreterare där det behövdes
finansiella medel från HHGS på grund av utlägg för kostnader rörande Svenska Juridiska
Mästerskapen.

Kommunikationsansvarig
Har uppdaterat föreningens hemsida och sociala medier med jobbannonser och marknadsfört
olika event. Har diskuterat med vice ordförande om Instatakeovers (se punkt § 12).
Utbildningsansvariga (genom Madeleine Björk och Emilia von Hoffmann)
Har haft ett kursombudsmöte. Har haft ett möte med Education Committee där kommande
temavecka Speak up week som inträffar under v.17 diskuterades. Under mötet diskuterades
även studiemiljön på Hyllan. Utbildningsansvariga skulle haft möte med utbildningsutskottet
som blev inställt.
Sekreterare
Lokalfinalen i Göteborg för Svenska Juridiska Mästerskapen ägde rum i fredags (26/3) där
veckan bestod av förberedelser inför tävlingen. Bland annat inhandlades presentkort till
deltagarna där vissa svårigheter uppstod rörande betalning som löstes med hjälp av kassör.
Idrottsansvarig
Har inhämtat material inför Korpen. Det fortfarande är ovisst när säsongen kan påbörjas.
Chefredaktör
Har meddelat JF:s samarbetspartners om deadline för skribenternas artiklar har skjutits upp.
Har börjat titta på ny logga/profilbild till tidningens Facebook-sida. Har fört diskussioner
med tidningens andra chefredaktör om hur studenter kan bli mer involverade och delaktiga i
utformningen av Rättstrycket, förslagsvis genom inlägg via JF:s instagram.
Vice ordförande
Har tillsammans med ordförande intervjuat kandidater för poddutskottet. Har haft möte med
Handels Council for Sustainability där arbetsgruppen fick presentera sina idéer för nya
stadgar för HHGS hållbarhetspolicy.

Evenemangsansvariga (genom Nellie Karlsson)
Har haft möte med evenemangsutskottet. Har arbetat med frågor kring juriststudenternas
diplomering. Har bokat lokal inför Juridiska Föreningens Årsbal. Evenemangsansvariga har
börjat titta igenom de fadderansökningar som inkommit för Handels Nollning 2021.
§ 9 Beslutspunkt: Poddutskott
Ordförande och vice ordförande har haft gruppintervju i Zoom med fyra kandidater som sökt
till poddutskottet. Utskottet kommer i ett inledande stadie ha ansvar för att klippa
Oskyldighetpodden där det finns möjlighet i framtiden för utökat ansvar. De kandidater som
intervjuades hade alla viss erfarenhet och intresse för poddar. Alla fyra kandidater ansågs
vara lämpliga för uppdraget och antalet är fördelaktigt i ett initialt skede tills dess att podden
har kommit igång ordentligt. I ett senare skede kommer utskottet förslagsvis kunna arbeta i
par och ha ansvar för att klippa vartannat avsnitt. De som inte har ansvar för klippningen av
förekommande avsnitt kan ha ansvar för att “kontroll-lyssna”. Därför föreslår ordförande och
vice ordförande att samtliga intervjuade väljs som medlemmar till poddutskottet. Styrelsen
beslutar att Violeta Bukera, Johanna Odh, Hassan Alkady och Anton Ekroth väljs till
poddutskottet för den kommande perioden.
§ 10 Informationspunkt: IR-möte
Ordförande deltog på ett institutionsrådsmöte förra veckan. Institutionen ska enligt plan byta
ledning inför sommaren då ledningen har suttit av sin mandatperiod. Under mötet
diskuterades det kring processen då den nya ledningen ska väljas. De som deltog på mötet
informerades även om att Juridiska Institutionens ekonomiska situation har förbättrats
avsevärt tack vare att den Juridiska grundkursen har genomförts digitalt. Det finns därför
möjligheter att kunna driva frågor som att införa studenttränare igen. Det diskuterades även
kring rekrytering då det är många anställda som kommer påbörja forskningsprojekt.
Institutionen kommer återkomma vid mer information.

§ 11 Informationspunkt: Studentluncher med Mannheimer Swartling
Näringslivsansvariga och Mannheimer Swartling har fastställt datum för en studentlunch som
kommer inträffa den 8 maj. Studentlunchen kommer främst riktas mot de studenter som läser
T2.
§ 12 Informationspunkt: Instagram takeover
Kommunikationsansvarig och vice ordförande har diskuterat olika idéer för att föreningens
Instagram ska bli mer aktiv. Ett förslag som tagits fram är “Instagram takeover”. Konceptet
innebär att de olika styrelseposterna låter studenterna följa det vardagliga arbetet för Juridiska
Föreningen genoms Instagram-storys. Styrelsen instämmer om att det är en god idé för att
möjliggöra studenternas insyn i föreningsarbetet. Arbetet för “Instagram takeover” kommer
påbörjas efter påsk.

§ 13 Diskussionspunkt: Hållbarhetsutmaningar för skolan
Vice ordförande deltog förra veckan på ett möte med Handels Council for Sustainability
(HCS). Under mötet delgavs informationen om att Handelshögskolans vice dekan kommer
inom snar framtid delta på ett av HCS möten. På mötet som vice dekanen deltar på kommer
frågor kopplade till hållbarhetsutmaningar för Handelshögskolan belysas och diskuteras. Vice
ordförande lyfter frågan med övriga i styrelsen om det finns förslag på utmaningar som kan
belysas. Övriga i styrelsen ska återkoppla till vice ordförande om tänkbara frågor.
§ 14 Informationspunkt: JF klaga, inkommet klagomål
Det har inkommit ett klagomål till JF klaga. Syftet med JF klaga är att studenter ska ha
möjlighet att framföra synpunkter och kritik mot JF, men det ges även möjlighet att framföra
andra klagomål. Klagomål som inkommer till JF klaga diskuteras enligt praxis på
styrelsemötena om inga omständigheter talar emot en diskussion. Klagomålet berör en
Facebook-kommentar som lämnats av en styrelseledamot från dennes privata
Facebook-konto. Styrelsen noterar informationen.

§ 15 Diskussionspunkt: Förhållningsregler för Juridiska Föreningens Facebookgrupper
Styrelsen diskuterar om det bör finnas förhållningsregler för Juridiska Föreningens
Facebookgrupper. Förhållningsreglerna skulle då gälla både för de inlägg som publiceras
samt för vad som marknadsförs i grupperna. Styrelsen är överens om att det kan behövas
ordningsregler som dock inte får bli alltför långtgående. Styrelsen beslutar att införa en intern
arbetsgrupp som kommer arbeta med potentiella förhållningsregler. Införs förhållningsregler
måste reglerna vara konkreta och lättolkade för medlemmarna. Arbetsgruppen kommer bestå
av utbildningsansvarig Madeleine Björk, chefredaktör, ordförande och vice ordförande.

§ 16 Diskussionspunkt: Oskyldighetsprojektet, betyg
Utbildningsansvariga har mottagit en fråga gällande betygsintyg för Oskyldighetsprojektet.
Ordförande informerar om att det inte finns krav på att betyg ska bifogas ansökan. Ett
formellt krav som uppställs är dock att sökanden ska ha klarat kursen straff- och processrätt.
Betygen hade ingen betydelse för vilka kandidater som kallades till intervju för kommande
period för Oskyldighetsprojektet. Ansvariga för projektgruppen kommer inför nästkommande
ansökningsperiod se över processen.

§ 17 Hantering av gamla inlägg
Rättstrycket publicerade för några år sedan ett Facebookinlägg som för någon vecka sedan
delades på nytt av en Facebookanvändare. Chefredaktör lyfter frågan med styrelsen om hur
JF bör hantera gamla inlägg, likt inlägget som delades på nytt, som idag kan betraktas som
politiskt känsliga. Styrelsen kommer överens om att så länge inlägget inte strider mot
föreningens värdegrund och det tydligt framgår att inlägget inte är nypublicerat bör inlägget
varken revideras eller tas bort. Uppstår det en situation som kan uppfattas som väsentligt
känslig ska inlägget granskas för att avgöra om det bör tas bort eller inte.
§ 18 Övrigt
Inget övrigt tas upp.

§ 19 Nästa möte
Måndag den 5/4 kl. 8:00 - 9:00.

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

Erik Österberg, ordförande (Apr 4, 2021 16:47 GMT+2)

Emilia von Hoffmann (Apr 4, 2021 17:55 GMT+2)
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