§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl. 17:05.

§ 2 Närvarande ledamöter
Erik Österberg, ordförande
Natasha Mattsson Larsson, vice ordförande
Emma Eliasson, sekreterare
Melina Johannesson, chefredaktör
Isak Karlsson, idrottsansvarig
Carl Ekvall, näringslivsansvarig
Emilia von Hoffmann, utbildningsansvarig
Madeleine Björk, utbildningsansvarig
Nellie Karlsson, evenemangsansvarig
Klara Johansson, evenemangsansvarig
Tobias Vallin, kassör
Emilia Alfredsson, näringslivsansvarig

§ 3 Val av mötesordförande
Natasha Mattsson Larsson väljs till mötets ordförande.
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§ 4 Val av mötets sekreterare
Emma Eliasson väljs till mötets sekreterare.
§ 5 Val av justerare
Erik Österberg och Nellie Karlsson väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning
Tillägg
● § 12 Informationspunkt: Recap från IR
● § 13 Informationspunkt: Inför budgetrevidering
Dagordningen fastställs med tillägg.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare (Emma Eliasson) går igenom förra veckans (2021-05-10) mötesprotokoll.

§ 8 Varvet runt
Kassör
Har skött det löpande arbetet innefattande fakturering och har förberett inför kommande
budgetrevidering.
Chefredaktör
JF har köpt in en ny systemkamera och chefredaktör har börjat undersöka dess funktioner och
inställningar. Chefredaktör har även med den nya kameran tagit redaktionsbilder. Styrelsen
informeras om att det krävs några fler dagar för att färdigställa Rättstryckets layout. Har
planerat tidningens innehåll tillsammans med tidningens andra chefredaktör, Violeta Bukera,
och mailat samarbetspartners bland annat gällande annonsering.
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Ordförande
Ordförande har attesterat utlägg som har skickats till ekonomiansvarig för HHGS. Har köpt in
utrustning till Oskyldighetspodden samt en ny systemkamera till föreningen. Ordförande har
anmält styrelsen till vårbalen i Lund samt ordnat med betalning för balen. Deltog på “På
spåret-quiz” som anordnades av HHGS för Handelshögskolans föreningar. Har börjat planera
och förbereda inför ansökan för MUFC-bidrag som är ett bidrag som JURO kan söka.
Ordförande har även haft IR-möte, se punkt § 12.
Evenemangsansvariga (genom Nellie Karlsson och Klara Johansson)
Evenemangsansvariga har delat ut presentkort till de som vann quizet som anordnades i
samband med ”En sagolik sittning”. Skulle ha haft ett möte med institutionen om kommande
diplomering som blev inställt. Evenemangsansvariga har börjat planera för
fadderöverlämning och eventuell sommaravslutning som kan anordnas om omständigheterna
och restriktionerna till följd av pandemin tillåter det.
Näringslivsansvariga (genom Carl Ekvall och Emilia Alfredsson)
Har skött det löpande arbetet genom regelbunden mailkontakt med föreningens
samarbetspartners. Näringslivsansvariga informerar styrelsen om att alla avtal snart är slutna.
Har bokat in möten med samarbetspartners gällande planering för kommande event till
höstterminen.
Utbildningsansvariga (genom Madeleine Björk och Emilia von Hoffmann)
Utbildningsansvariga har haft kursombudsmöte där det fördes en diskussion kring
återanvändning av gamla föreläsningar. Under mötet diskuterades även tentamen och
administrationen kring Canvas under obekväma arbetstider. Utbildningsansvarig Madeleine
Björk informerar styrelsen om att Handelshögskolan i Göteborg hade hög svarsfrekvens på
JURO-enkäten rörande psykisk ohälsa som juriststudenter kunde svara på.
Idrottsansvarig
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Har skött det löpande arbetet genom att uppdatera badmintonlistan och har haft kontakt med
Korpen gällande säsongsstart. Idrottsansvarig har tagit ett beslut att juristernas fotbollslag,
Sveriges Rikes Lag, inte kommer att medverka innan höstterminens säsong. Idrottsansvarig
kommer undersöka möjligheten att anordna interna träningsmatcher.
Sekreterare
Har mottagit diplom som inom kort kommer delas ut till deltagarna som tävlade i lokalfinalen
för Svenska Juridiska Mästerskapen. Har i övrigt skött det löpande arbetet genom att
sammanställa föregående veckas styrelsemötesprotokoll.
Vice ordförande
Har tillsammans med ordförande och samarbetspartner diskuterat Oskyldighetspodden. Vice
ordförande kommer inom kort hålla utvecklingssamtal med samtliga styrelseledamöter och
har börjat göra ett tidsschema för samtalen. Vice ordförande har tillsammans med
arbetsgruppen för social hållbarhet inom Handels Council for Sustainability tagit fram nya
stadgar för HHGS hållbarhetspolicy och inväntar återkoppling från HHGS.
§ 9 Informationspunkt: Oskyldighetspodden
Ordförande och vice ordförande har haft ett möte tillsammans med Oskyldighetspoddens
projektgrupp. Ordförande informerar styrelsen om vad som diskuterades under mötet, bland
annat JF:s medverkan. Vice ordförande har haft kontakt med utskottets kontaktperson rörande
poddens introduktion som nu är färdigt. Podden närmar sig lansering vilket kommer ske inom
kort.

§ 10 Informationspunkt: GAIUS
Projektledarna för GAIUS 2021.2 har meddelat JF att datum för mässan preliminärt har
fastställts, den 9 december 2021. Projektledarna planerar tillsammans med projektgruppen
både för en mässa som kan anordnas på plats och för en digital mässa likt GAIUS 2021.1.
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§ 11 Diskussionspunkt: Inför HHGS årsmöte
Vice ordförande informerar styrelsen om att det fortfarande finns möjlighet att skicka in
motioner till HHGS årsmöte som anordnas den 28 maj kl. 12:00 - 15:00. Ordförande
informerar styrelsen om att det finns underlag och propositioner att ta del av för de förslag
som har tagits fram av HHGS.

§ 12 Informationspunkt: Recap från IR
Ordförande informerar övriga i styrelsen vad som diskuterades under veckans
institutionsrådsmöte (IR-möte). Det var sista mötet med nuvarande institutionsråd som har
suttit sin mandatperiod som påbörjades 2018. Deltagarna på mötet informerades om att det
har varit prefektval där ett preliminärt institutionsråd har valts och ett slutligt beslut kommer
tas i slutet av maj. Under mötet diskuterades även institutionens rekryteringsprocess och att
institutionens goda ekonomi öppnar upp för att undersöka om det är möjligt att starta upp
projektet med studenttränare igen.

§ 13 Informationspunkt: Inför budgetrevidering
Kassör informerar styrelsen om att föreningens budget ska revideras och att det finns
möjlighet för övriga i styrelsen att föra fram förslag för utökade eller nya kostnadsposter.

§ 14 Övrigt
Vårbalen i Lund
Styrelsen diskuterar vårbalen i Lund som anordnas på lördag den 21 maj där JF kommer
medverka digitalt via Zoom.
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§ 15 Nästa möte
Måndag den 24/5 kl. 17:00 - 18:00.

§ 16 Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl. 18:00.

23 maj 2021
Erik Österberg, ordförande (23 May 2021 20:34 GMT+2)

23 maj 2021
Nellie Karlsson (23 May 2021 22:49 GMT+2)
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