§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl. 17:00.

§ 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

E.Ö

EvH
EvH

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
Tillägg
● § 14 Informationspunkt: Diplomering
Dagordningen fastställs med tillägget.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare (Emma Eliasson) går igenom förra veckans (2021-04-26) mötesprotokoll.

§ 8 Varvet runt
Kassör
Kassör har skött det löpande arbetet med budget och fakturering. Kassör informerar styrelsen
att föreningens reviderade budget har blivit godkänd av HHGS kårledning.
Evenemangsansvariga (genom Nellie Karlsson och Klara Johansson)

E.Ö

EvH
EvH

Har tillsammans med evenemangsutskottet planerat inför sittningen den 8 maj, “En sagolik
sittning”. Evenemangsansvariga har även arbetat med planerna för kommande diplomering
nästa år och skulle ha haft möte med institutionen som blev framskjutet.
Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har skött det löpande arbetet genom att uppdatera JF:s hemsida och
sociala medier.
Näringslivsansvariga (genom Emilia Alfredsson och Carl Ekvall)
Näringslivsansvariga har haft möte med föreningens samarbetspartners och i övrigt skött det
löpande arbetet. Styrelsen informeras att samtliga avtal med föreningens samarbetspartners
snart har slutits. Näringslivsansvariga har börjat leta efter lämpliga datum för att anordna
event tillsammans med föreningens samarbetspartners.
Ordförande
Ordförande har förberett inför morgondagens JURO-möte (4/5). Har haft löpande kontakt
med Sebastian Wejedal och poddutskottets kontaktperson rörande Oskyldighetspodden.
Idrottsansvarig
Har haft möte med en av föreningens samarbetspartner och har i övrigt skött det löpande
arbetet med att uppdatera badmintonlistan för föreningens medlemmar.
Chefredaktör
Chefredaktör har diskuterat Rättstryckets innehåll tillsammans med tidningens andra
chefredaktör, Violeta Bukera. Har mailat tidningens samarbetspartners angående annonser i
Rättstrycket. Chefredaktör har sammanställt och arbetat med intervjun som hölls med
föreningens stödpersoner och skickat iväg ett första utkast för granskning. Har haft kontakt
med tidningens grafiska designer. Styrelsen informeras om att Rättstrycket kommer ges ut 31
maj.

E.Ö

EvH
EvH

Utbildningsansvariga (genom Madeleine Björk och Emilia von Hoffmann)
Temaveckan Speak up week pågick under hela föregående vecka där utbildningsansvariga
medverkade på lunchföreläsningar och var värdar en tyst avdelning på Zoom under torsdag
eftermiddag. Utbildningsansvariga informerar övriga i styrelsen om att utbildningsansvariga
har ett möte tillsammans med Education Committee imorgon för att utvärdera den enkät om
psykisk ohälsa som studenterna har kunnat svara på under veckan och eventet i övrigt.
Sekreterare
Har skött det löpande arbetet genom att sammanställa föregående styrelsemötesprotokoll.
Vice ordförande
Har haft möte med Handels Council for Sustainability tillsammans med arbetsgruppen för
social hållbarhet. Vice ordförande har haft kontakt med poddutskottets kontaktperson rörande
Oskyldighetspodden. Poddutskottet har nu flera poddavsnitt som är redo för klippning och
redigering.
§ 9 Diskussionspunkt: Möbler
Föregående styrelse diskuterade en möjlig renovering och förbättring av JF-rummet.
Nuvarande styrelse anser att JF-rummet är i behov av en förbättring, framförallt den yta som
är tillgänglig för föreningens medlemmar där samtliga stolar, bord och soffor bör bytas ut.
Styrelsen diskuterar när det skulle vara lämpligt med renovering och beslutar att det bör ske
då omständigheterna tillåter det till följd av pandemin. Styrelsen anser att det är en god idé att
föreningens medlemmar inkluderas i renoveringen och ska få inkomma med idéer och
förslag. Styrelsen diskuterar även hur de möbler som är funktionsdugliga kan återanvändas på
bästa sätt. Ett förslag på att inrätta en intern arbetsgrupp som kan arbeta med förbättringen
läggs fram och övriga i styrelsen anser att det är ett bra förslag. Styrelsen kommer diskutera
frågan vidare längre fram.

§ 10 Diskussionspunkt: Återgång till campus

E.Ö

EvH
EvH

Göteborgs Universitet har beslutat att höstterminens första läsperiod kommer ske på distans.
Om restriktionerna till följd av pandemin lättar kommer det finnas möjligheter att göra
undantag från huvudregeln. Ordförande informerar övriga i styrelsen om att många
systerföreningar vid andra lärosäten planerar för en återgång till campus, även för
höstterminens första period. Styrelsen diskuterar Göteborgs Universitets beslut om att
undervisningen ska ske på distans. Ordförande kommer diskutera frågan under
morgondagens JURO-möte och utbildningsansvariga kommer lyfta frågan under mötet med
Education Committee. Styrelsen kommer fortsätta diskutera frågan vidare vid mer
information.

§ 11 Informationspunkt: Tysta avdelningen på Zoom
Utbildningsansvariga informerar styrelsen att från och med imorgon (4/5) fram till på fredag
(7/5) kommer en tyst avdelning på Zoom vara öppen mellan kl. 8:00 - 17:00. Zoom-rummet
kommer kunna vara öppet utan host. Det kommer inte vara några tidsbestämda raster utan det
kommer skapas breakout-rooms där de som vill kan ansluta sig när som helst under dagen för
rast. Det kommer även finnas ett breakout-room för lunchpaus mellan kl. 12:00-13:00.

§ 12 Informationspunkt: Padel
Idrottsansvarig informerar styrelsen om stående padeltider för föreningens medlemmar under
resterande del av vårterminen inte är möjligt. Möjligheterna att ha stående padeltider till
hösten kommer ses över. Styrelsen informeras även om att löpningen som anordnats för JF:s
veckoträning senareläggs till höstterminen. Styrelsen diskuterar om JF ska anordna
morgonträning igen på grund av efterfrågan och anser att det bör anordnas.
Utbildningsansvariga visar intresse av att anordna en morgonträning med JF.

§ 13 Informationspunkt: Styrelsemöten och styrelsearbete

E.Ö

EvH
EvH

Styrelsen informeras om hur de olika posterna bör förbereda sig inför styrelsemötena och hur
varje post kan vara delaktiga och visa intresse på JF:s sociala medier. Vice ordförande ska ta
fram en lista på förkortningar för övriga i styrelsen. Styrelsen kommer vid ett senare tillfälle
diskutera när styrelsemötena kommer hållas under höstterminen.

§ 14 Informationspunkt: Diplomering
Diplomeringen för avgångsstudenterna 2021 har flyttats fram och kommer anordnas så snart
det är möjligt. Ordförande och evenemangsansvariga kommer informera samtliga studenter
som påverkas av förflyttningen via klassgrupperna och styrelsen instämmer att det är en god
idé att informera samtliga avgångsstudenter. Ordförande informerar styrelsen att under 2022
kommer två diplomeringsceremonier arrangeras, en för avgångsstudenterna 2021 och en för
avgångsstudenterna 2022.

§ 15 Övrigt
Inget övrigt tas upp.

§ 16 Nästa möte
Måndag den 10/5 kl. 17:00 - 18:00.

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

8 maj 2021
Erik Österberg, ordförande (8 May 2021 17:25 GMT+2)

10 maj 2021

Emilia von Hoffmann

Emilia von Hoffmann (10 May 2021 09:26 GMT+2)
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