§ 1 Mötets öppnande
Mötet 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
Emilia von Hoffmann, utbildningsansvarig
Madeleine Björk, utbildningsansvarig
Klara Johansson, evenemangsansvarig
Nellie Karlsson, evenemangsansvarig
Sara Masri, kommunikationsansvarig (lämnar vid punkt § 11)

§ 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 Melina Johannesson väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare (Emma Eliasson) går igenom förra veckans (2021-04-05) mötesprotokoll.

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har spelat in andra avsnittet av Oskyldighetspodden. Vid samma tillfälle spelades
även första poddavsnittet in igen på grund av dålig ljudkvalité vid första inspelningen.
Ordförande har haft möte med poddutskottets kontaktperson tillsammans med vice
ordförande. Ordförande har tillsammans med vice ordförande haft möte med presidiet från
HHGS. Har haft möte med projektledarna för GAIUS 2021.2. Under mötet diskuterades
lämpliga datum för mässans genomförande, förslagsvis i början av december.
Näringslivsansvariga (genom Emilia Alfredsson och Carl Ekvall)

I torsdags anordnades en event- och casekväll tillsammans med en av JF:s samarbetspartner.
Näringslivsansvariga har fortsatt arbeta med de avtal som ska slutas med föreningens
samarbetspartners. Har även skickat fakturor till kassör.
Chefredaktör
Chefredaktör informerar styrelsen om att det idag är deadline för skribenternas artiklar till
Rättstrycket. Chefredaktör har tillsammans med ordförande och vice ordförande diskuterat
behovet av en ny systemkamera. En ny kamera kommer köpas in och kommer nyttjas för
Rättstryckets artiklar, men även för andra fotograferingar som anordnas av föreningen.
Chefredaktör skulle intervjuat föreningens stödpersoner men intervjun ställdes in.
Intervjuerna kommer istället göras nästa vecka.
Kassör
Har hanterat fakturor och skött det löpande arbetet.
Evenemangsansvariga (genom Nellie Karlsson och Klara Johansson)
Har haft möte med evenemangutskottet. Under mötet planerades det för den kommande
sittningen som sker längre fram i vår. Det diskuterades bland annat vad för mat som ska
erbjudas. Evenemangsansvariga har även arbetat med planeringen för Juridiska Föreningens
årsbal. Evenemangsansvarig Nellie Karlsson provsprang den runda som ska springas under
JF:s veckoträning på torsdag (15/4).
Kommunikationsansvarig
Har förberett inför veckan “följ med styrelsen” på Instagram. Har marknadsfört på
föreningens sociala medier och uppdaterat hemsidan.
Utbildningsansvariga (genom Madeleine Björk och Emilia von Hoffmann)
Utbildningsansvariga har haft utbildning tillsammans med övriga
studerandearbetsmiljöombud (SAMO). Det informerades bland annat om vilka rättigheter
som följer med SAMO och att arbetsmiljölagen (1977:1160) är tillämpbar.

Utbildningsansvariga har haft kursombudsmöte. Under mötet diskuterades upplägg av
kursutvärdering och hur Zooms chattfunktion används. Har tillsammans med FEMJUR
sammanställt den enkät som ska skickas till kursansvariga som rör representation och
normkritiska perspektiv inom de kurser som hålls på juristprogrammet. Frågorna grundas på
en undersökning som gjordes 2015. Utbildningsansvariga har skickat iväg ett första utkast av
enkäten för feedback. Utbildningsansvariga som är sponsoransvariga för Speak up week har
förberett inför temaveckan som inträffar v. 17.
Idrottsansvarig
Har provsprungit JF:s bana för torsdagens veckoträning (15/4). Idrottsansvarig har haft
kontakt med andra lärosäten för att diskutera deras upplägg för padelspel. Möjligheterna att
anordna liknande upplägg för JF Göteborg ses över.
Sekreterare
Har haft kontakt med övriga arrangörer för Svenska Juridiska Mästerskapen för att diskutera
frågor kring riksfinalens genomförande. Har provsprungit den runda som ska springas på
torsdag för JF:s veckoträning (15/4).
Vice ordförande
Har haft möte med arbetsgruppen för social hållbarhet för Handels Council for Sustainability
(HCS). Arbetsgruppen har arbetat fram ett första utkast till HHGS stadgar rörande social
hållbarhet för Handelshögskolan. Stadgarna kommer publiceras under veckan. Har
tillsammans med ordförande haft ett möte med presidiet för HHGS. Vice ordförande har även
haft ett möte med poddutskottets samordnare/kommunikationsansvarig.
§ 9 Diskussionspunkt: Offentliga handlingar under pandemin
Gamla tentamina med studentsvar räknas som offentliga handlingar och kan begäras ut av
samtliga. Innan pandemin kunde dessa hämtas ut hos institutionen. Utbildningsansvariga ska
se över möjligheterna att begära ut gamla studentsvar under pandemin så det kan tas fram
tydliga riktlinjer för hur studenter ska gå tillväga för att få ut gamla tentamina.

§ 10 Diskussionspunkt: Sponsring av JURO-enkät
Utbildningsansvarig Madeleine Björk har tillsammans med JURO arbetat fram en enkät som
innehåller frågor rörande psykisk ohälsa. Enkäten kommer förmodligen redan nästa vecka
delas med juriststudenter vid samtliga lärosäten där juristprogrammet finns. Styrelsen
informeras om att enkäten har ändrats i linje med de synpunkter som styrelsen inkom med
under senaste styrelsemötet. Enkäten har tagits fram tillsammans med en psykolog. Nu
undersöks möjligheten att om sponsorer för enkäten, framförallt för att skapa en möjlighet att
avlöna den psykolog som JURO har arbetat tillsammans. Psykologen arbetar idag
kostnadsfritt med initiativet. Styrelsen diskuterar huruvida det är möjligt att få sponsorer som
kan bidra till arvode. Utbildningsansvarig Madeleine Björk ska se över möjligheterna om det
går att utreda frågan vidare tillsammans med JURO.

§ 11 Diskussionspunkt: Utvecklingsområden för Juridiska Föreningens stadgar
Styrelsen beslutar att bordlägga punkten till nästa styrelsemöte (19/4). Styrelsen ska till nästa
möte läsa igenom framtaget underlag där förslag på revidering och utvecklingsområden med
viss förbättringspotential ges. Styrelsen ska läsa igenom föreningens stadgar med
utvecklingsmaterialet i åtanke, samt förbereda synpunkter för att kunna föra en diskussion.

§ 12 Diskussionspunkt: Användande av Zooms chattfunktion
Styrelsen diskuterar hur Zooms chattfunktion används under föreläsningar. Frågor kopplat till
undervisningen har försvunnit i chatten då många kommentarer som skrivs inte rör
föreläsningens innehåll. Styrelsen diskuterar om det finns alternativa chattfunktioner för de
studenter som vill använda chatten som en social kanal under undervisningstillfällen.
Styrelsen anser att frågan bör diskuteras vidare och se över om det borde finnas
förhållningsregler för studenter att förhålla sig till.
Kommunikationsansvarig lämnar kl. 8:53.

§ 13 Övrigt
Dresscode
Styrelsen diskuterar dresscode för dagens styrelsefotografering.

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

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

Erik Österberg, ordförande (14 Apr 2021 22:37 GMT+2)

Melina Johannesson (15 Apr 2021 20:00 GMT+2)
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