§ 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.
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§ 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
Tillägg:
Punkt § 11 Informationspunkt: Speak up week
Dagordningen fastställs med tillägg.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare (Emma Eliasson) går igenom förra veckans (2021-04-19) mötesprotokoll.

§ 8 Varvet runt
Evenemangsansvariga (genom Nellie Karlsson och Klara Johansson)
Evenemangsansvariga har blivit klara med fadderansökningarna för Handels Nollning 2021
och har kontaktat valda faddrar. Har tillsammans med kommunikationsansvarig börjat leta
efter lämpliga faddertröjor att beställa. Evenemangsansvariga har suttit med förberedelserna
inför sittningen den 8 maj, “En sagolik sittning”.
Ordförande
Ordförande har haft institutionsrådsmöte (se punkt § 10). Har haft möte med HHGS
kårledning och projektledarna för de tre arbetsmarknadsmässorna (GAIUS, REKON och
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GADDEN) som anordnas på Handelshögskolan. GAIUS 2021.2 kommer arrangeras den 9
december. Har tillsammans med föreningens interna arbetsgrupp tagit fram förslag för
eventuell uppdatering av förhållningsreglerna för JF:s Facebookgrupper (se punkt § 9).
Ordförande har suttit med under inspelningen av tredje avsnittet för Oskyldighetspodden. Har
börjat förbereda inför JURO-möte nästa vecka.
Chefredaktör
Har intervjuat föreningens stödpersoner och har börjat redigera de bilder som togs samt börjat
transkribera inspelningen. Chefredaktör har arbetat med sina artiklar för Rättstrycket.
Chefredaktör informerar styrelsen om att tryckeriet inte har möjlighet att trycka Rättstrycket
den 17 maj som planerat, utan tryckningen sker istället den 31 maj.
Kassör
Har skött det löpande arbetet. Inväntar svar från HHGS som ska granska föreningens
reviderade budget.
Näringslivsansvariga (genom Emilia Alfredsson och Carl Ekvall)
Har snart slutit avtal med samtliga av föreningens samarbetspartners och har börjat planera
inför olika event.
Kommunikationsansvarig
Har marknadsfört på föreningens sociala medier och har uppdaterat JF:s hemsida med
jobbannonser. Har tillsammans med föreningens interna arbetsgrupp tagit fram förslag för
eventuell uppdatering av förhållningsreglerna för JF:s Facebookgrupper (se punkt § 9).
Sekreterare
Har skött det löpande arbetet.
Utbildningsansvariga (genom Madeleine Björk och Emilia von Hoffmann)
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Har haft ett avslutande arbetsgruppsmöte rörande den enkät som delgavs kursansvariga.
Enkäten innehöll frågor om kursernas innehåll med fokus på normkritiska perspektiv och
representation. Har haft tre stycken möten med Education Committee inför Speak up week
som börjar idag. Utbildningsansvariga har haft ett möte med kursombuden och ett möte med
institutionen. Har inför termin två och fyra på Zoom marknadsfört den enkät som tagits fram
tillsammans med arbetsgruppen för JURO angående psykisk ohälsa.
Idrottsansvarig
Har skött det löpande arbetet. Har tagit fram material inför ett inbokat möte med en
samarbetspartner tillsammans med näringslivsansvariga. Idrottsansvarig informerar styrelsen
om att säsongsstart för Korpen har skjutits upp två veckor till 17 maj till följd av uppdaterade
riktlinjer på grund av pandemin.
Vice ordförande
Har tillsammans med föreningens interna arbetsgrupp tagit fram förslag för eventuell
uppdatering av förhållningsreglerna för JF:s Facebookgrupper (se punkt § 9) och har haft
kontakt med föreningens interna arbetsgrupp för stadgerevidering. Vice ordförande har
planerat inför en dag med styrelsen med utomhusgrillning och quiz som anordnades i helgen.

§ 9 Beslutspunkt: Förhållningsregler för Juridiska Föreningens Facebookgrupper
Under styrelsemötet 2021-03-29 tillsattes en arbetsgrupp för att se över förhållningsreglerna i
JF:s Facebookgrupper (JURIST? JAVISST! Class of 202[X]). Arbetsgruppen bestod av
utbildningsansvarig Madeleine Björk, kommunikationsansvarig, ordförande och vice
ordförande. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag för ändring av de förhållningsregler som
för närvarande finns i gruppbeskrivningarna. De föreslagna ändringarna handlar framförallt
om att knyta an till föreningens värdegrund samt för uppmärksamma att vissa inlägg kan
skapa studierelaterad stress och psykisk ohälsa. Styrelsen beslutar enhälligt att de nya
förhållningsreglerna godkänns. Kommunikationsansvarig kommer ändra
gruppbeskrivningarna under veckan.
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§ 10 Informationspunkt: Recap från förra veckans IR-möte
Ordförande deltog föregående vecka på institutionsrådsmöte. Ordförande informerar
styrelsen att under mötet diskuterades restriktionerna till följd av pandemin och hur
höstterminen påverkas. Höstterminens första period kommer med största sannolikt ske på
distans för att lärarna ska kunna börja planera sin undervisning. Ordförande informerar
styrelsen om att Kredit- och exekutionsrättskursen (“Kexen”) på termin fem kommer återgå
till att vara en portföljkurs.

§ 11 Informationspunkt: Speak up week
Utbildningsansvariga informerar styrelsen om att temaveckan Speak up week börjar idag och
det kommer vara olika event varje dag under veckan. Under veckan kommer
Handelshögskolans studenter kunna fylla i en enkät om psykisk ohälsa. Det kommer bland
annat anordnas lunchföreläsningar och startas en tyst avdelning på Zoom på torsdag (29/4)
mellan kl. 8:00 - 16:00 där utbildningsansvariga kommer delta från kl. 14:30.

§ 12 Övrigt
Faktureringsrutiner
Kassör uppdaterar styrelsen om faktureringsrutiner.
Förändrad mötestid
Styrelsemötena kommer från och med nästa måndag flyttas till kl. 17:00 resterande termin.
Måndag kl. 17:00

§ 13 Nästa möte
Måndag den 5/4 kl. 17:00 - 18:00.
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§ 14 Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl. 8:30.

Erik Österberg, ordförande (26 Apr 2021 19:27 GMT+2)

Natasha Mattsson Larsson, vice ordförande (28 Apr 2021 09:00 GMT+2)
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