
§ 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

§ 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 Carl Ekvall väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll

Sekreterare (Emma Eliasson) går igenom förra veckans (2021-03-29) mötesprotokoll.

§ 8 Varvet runt

Näringslivsansvariga (genom Emilia Alfredsson och Carl Ekvall)

Näringslivsansvariga har delat ut påskägg till JF:s samarbetspartners tillsammans med

ordförande och vice ordförande. Har fortsatt arbeta med föreningens samarbetsavtal och har

förberett inför torsdagens casekväll som anordnas tillsammans med en av föreningens

samarbetspartner.

Evenemangsansvariga (genom Nellie Karlsson och Klara Johansson)

Evenemangsansvariga har preliminärbokat lokal för Juridiska Föreningens årsbal 2021. Har

gått igenom fadderansökningar för Handels Nollning och har valt ut ett första urval av

lämpliga kandidater. Fadderförslagen ska idag överlämnas till N&FA då de är delaktiga i

urvalsprocessen.



Ordförande

Ordförande har äskat för olika bidrag, bland annat SMAUG-bidraget för Rättstrycket 2022

och 2023. SMAUG är ett mediastöd som finansieras av Göteborgs Universitet. Ordförande

har även äskat för Oskyldighetspodden. I fredags skulle ett avsnitt för podden spelats in.

Inspelningen blev dock framskjuten och kommer istället att spelas in idag (5/4). Ordförande

delat ut påskägg till samarbetspartners tillsammans med näringslivsansvariga och vice

ordförande. Har tillsammans med vice ordförande haft möte med JF:s stödpersoner och

inspectorer. I kommande nummer, eller i numret efter det, kommer Rättstrycket göra ett

inslag för att belysa och uppmärksamma deras viktiga arbete för föreningen.

Sekreterare

Har hanterat det efterarbete som uppstått efter lokalfinalen för Svenska Juridiska

Mästerskapet som inträffade den 26/3.

Kommunikationsansvarig

Har marknadsfört på JF:s sociala medier och uppdaterat föreningens hemsida. Har

tillsammans med vice ordförande diskuterat hur styrelsen ska bli mer aktiv på föreningens

instagram som kommer diskuteras mer ingående med styrelsen under punkt § 12.

Chefredaktör

Har fotograferat näringslivsansvariga och vice ordförande för deras kommande intervjuer i

Rättstrycket. Chefredaktör har intervjuat vice ordförande och näringslivsansvariga kommer

intervjuas inom kort. Har även hjälpt ordförande att äska.

Utbildningsansvariga (genom Madeleine Björk och Emilia von Hoffmann)

Har tillsammans med FEMJUR upprättat en enkät för kursansvariga. Enkätfrågorna grundas

på en utredning som gjordes 2015 gällande representation och normkritiska perspektiv inom

de kurser som hålls på juristprogrammet. Utbildningsansvariga har deltagit på en workshop

som anordnades för studentrepresentanter. Har haft utbildning med kursombuden tillsammans

med institutionen.



Idrottsansvarig

Har skött det löpande arbetet och inväntar besked från Korpen när fotbollssäsongen kan

börja. Ska börja förbereda inför föreningens veckoträning.

Kassör

Kassör uppdaterar styrelsen om att föreningen har erhållit ett eget bankkort som har

införskaffats av HHGS. Bankkortet kommer användas för föreningens utlägg. Kassör har

hjälpt till med att äska och i övrigt skött det löpande arbetet.

Vice ordförande

Har haft möte med arbetsgruppen för social hållbarhet för Handels Council for Sustainability.

Vice ordförande har fotograferats och intervjuats av chefredaktör för Rättstrycket. Har hjälpt

ordförande med att äska och har meddelat poddutskottets medlemmar att de har blivit valda.

Förslag på arbetsfördelning har delgivits utskottet. Vice ordförande har delat ut påskägg till

samarbetspartners tillsammans med näringslivsansvariga och ordförande. Har haft möte med

föreningens stödpersoner och inspectorer tillsammans med ordförande. För att belysa och

uppmärksamma deras viktiga arbete för JF kommer Rättstrycket göra ett inslag om

inspectorerna i kommande nummer eller i numret efter det.

§ 9 Beslutspunkt: Mentorskapsprogrammet och val av ansvariga

Mentorskapsprogrammet är fristående i förhållande till JF, däremot har JF som uppgift att

formellt godkänna de förslag på kandidater som läggs fram för att vara ansvariga. Ansvariga

för årets program har nu tagit fram förslag för nästkommande period. Simon Lunder och

Victor Carlén föreslås vara fortsatt ansvariga. Jacob Eberil föreslås som tredje ansvarig och

har tidigare varit delaktig i programmet som mentor och tagit sig an uppgiften med stor

ansvarsfullhet. Jacob Eberil läser året under nuvarande ansvariga och det kan vara

fördelaktigt med en spridning över terminerna för att underlätta arbetet. Styrelsen godkänner

Simon Lunder, Victor Carlén och Jacob Eberil som ansvariga för mentorskapsprogrammet.



§ 10 Diskussionspunkt: Stadgerevision

Näringslivsansvariga la under valperioden fram en motion rörande verksamhetsrevisor samt

revidering och harmonisering av JF:s stadgar. Näringslivsansvariga har granskat stadgarna

och lägger fram förslaget att upprätta en intern arbetsgrupp för att påbörja arbeta. Styrelsen

kommer överens om att till nästa styrelsemöte ska varje post ha granskat föreningens stadgar

för att se om det finns behov av att revidera och harmonisera stadgan.

§ 11 Diskussionspunkt: JURO-enkät

Utbildningsansvarig Madeleine Björk har tillsammans med en arbetsgrupp för JURO varit

delaktig i upprättandet av en enkät för psykisk ohälsa. Enkäten riktar sig mot juriststudenter

och ska ges ut till alla lärosäten där juristprogrammet finns. Enkäten har upprättas

tillsammans med en psykolog som har haft mycket kontakt jurister i arbetslivet där den

psykiska ohälsan är utbredd bland jurister. Psykologen utreder var i processen för att bli

jurist, från studenttiden till arbetslivet, ohälsan uppstår. Han granskar nu juriststudenters

psykiska hälsa och enkäten är till för att klarlägga deras mående. Ett första utkast av enkäten

visas upp för styrelsen där olika synpunkter läggs fram som kan lyftas med JURO. I övrigt

godkänner styrelsen enkäten i sin helhet.

§ 12 Informationspunkt: Instagram, “Följ med styrelsen”

Kommunikationsansvarig informerar styrelsen om föreningens följare på Instagram kommer

under en veckas tid kunna följa styrelsearbetet. “Följ med styrelsen” kommer inträffa nästa

vecka (v.15). Veckan kommer avslutas med en frågestund om de olika styrelseposterna. Som

start på veckan för “Följ med styrelsen” kommer styrelsen på nästa möte ha på sig sina

styrelsetröjor.



§ 13 Informationspunkt: Vi måste prata (temavecka, JF Lund)

Utbildningsutskottet för JF Lund har bjudit in JF Göteborg för att delta på temaveckan “Vi

måste prata”. Temaveckan belyser psykisk ohälsa och kommer genomföras digitalt.

Temaveckan kommer uppmärksammas på föreningens sociala medier av

kommunikationsansvarig.

§ 14 Övrigt

Padel

Ordförande lyfter frågan med övriga i styrelsen om det finns intresse för att anordna en

aktivitet innefattande padel för föreningens medlemmar. Näringslivsansvariga informerar

styrelsen om att de har börjat föra en inledande dialog med samarbetspartner om det finns

möjlighet tillsammans med näringslivet att kunna anordna padelspel. Intresset hos styrelsen

är stort.

§ 15 Nästa möte

Måndag den 12/4 kl. 8:00 - 9:00

§ 16 Mötets avslutande

Mötet förklaras avslutat kl. 9:00.

Erik Österberg, ordförande (5 Apr 2021 21:03 GMT+2) Carl Ekvall (6 Apr 2021 09:06 GMT+2)
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