§ 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 (lämnar vid 21 §)
Nellie Karlsson, evenemangsansvarig
Sara Masri, kommunikationsansvarig
Tobias Vallin, kassör (ansluter vid § 8)
Emilia Alfredsson, näringslivsansvarig (ansluter vid § 8)

§ 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
Tillägg:
● § 20 Information- och diskussionspunkt: Presentkort från “En sagolik sittning”
● § 21 Informationspunkt: SMAUG-bidrag
Dagordningen fastställs med tillägg.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare (Emma Eliasson) går igenom förra veckans (2021-05-03) mötesprotokoll.

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har deltagit på JURO-möte och har deltagit på styrelsemöte tillsammans med
HandelsJuristerna. Har tillsammans med föreningens interna arbetsgrupp bestående av vice
ordförande och näringslivsansvarig Carl Ekvall arbetat med JF:s stadgar.
Näringslivsansvariga (genom Carl Ekvall)
Näringslivsansvarig Carl Ekvall informerar styrelsen om hur näringslivsansvariga har
planerat för resterande månad innan sommarens uppehåll. På grund av hög studiebelastning
för samtliga terminer kommer planerade event att anordnas till hösten. Näringslivsansvariga
har haft möte med en av föreningens samarbetspartner rörande event inför hösten.

Evenemangsansvariga (genom Nellie Karlsson)
I lördags anordnade evenemangsansvariga tillsammans med evenemangsutskottet “En sagolik
sittning”. Veckan bestod huvudsakligen av planering inför sittningen. Evenemangsansvariga
som är juriststudenternas huvudfaddrar för Handels Nollning 2021 har även haft ett första
möte med övriga programs huvudfaddrar.
Kommunikationsansvarig
Har skött det löpande arbetet genom att uppdatera föreningens hemsida och sociala medier.
Har även hjälpt evenemangsansvariga med förberedelserna inför “En sagolik sittning”.
Utbildningsansvariga (genom Madeleine Björk och Emilia von Hoffmann)
Utbildningsansvariga anordnade föregående vecka “tysta avdelningen i Zoom” varje dag
mellan tisdag till fredag. Utbildningsansvarig Madeleine Björk deltog på JURO-möte
tillsammans med ordförande.
Sekreterare
Riksfinalen för Svenska Juridiska Mästerskapen (SJM) inträffade i fredags. Göteborg hade
två representanter som var med och tävlade i finalen som hölls digitalt via Teams och
sekreterare var åhörare under deras förhandling. Har i övrigt skött det löpande arbetet genom
att sammanställa föregående veckas styrelsemötesprotokoll och gå igenom JF:s
medlemsregister.
Chefredaktör
Chefredaktör har granskat och rättat artiklar till Rättstrycket och fått information om
SMAUG-bidrag (se punkt § 21 Informationspunkt: SMAUG-bidrag). Har arbetat med
intervjun som hölls med föreningens stödpersoner.
Idrottsansvarig
Idrottsansvarig informerar styrelsen om att föreningens abonnemang med Fjäderborgen
kommer ändras genom att badmintontiderna kommer förläggas mellan kl. 20:30-21:30 istället

för nuvarande tider mellan kl. 20:50 - 21:40. Abonnemanget kommer även vara pausat under
sommaren. Idrottsansvarig har fått spelschemat för Korpen där det planeras för säsongsstart
nästa vecka och kommer fortgå även under juni.
Kassör
Har skött det löpande arbetet genom att hantera fakturor.
Vice ordförande
Vice ordförande har haft möte med Handels Council for Sustainability (HCS) tillsammans
med arbetsgruppen för social hållbarhet. Har tillsammans med ordförande och
näringslivsansvarig Carl Ekvall arbetat med föreningens stadgar. Vice ordförande har även
påbörjat den lista på förkortningar som ska delges styrelsen. Listan kommer vara lämplig att
ha tillgänglig under styrelsemötena.
Kassör och näringslivsansvarig Emilia Alfredsson ansluter till mötet kl. 17:15 respektive k.
17:18.

§ 9 Protokollförande av PC-beslut
Under veckan fattade styrelsen ett beslut per capsulam (PC). PC-beslut används vid
brådskande ärenden som inte kan vänta till nästa styrelsemöte. Det beslut som behövdes tas
var om styrelsen kunde fastställa den av projektledarna föreslagna projektgrupp för GAIUS
2021.2. GAIUS planeras till 9 december, varav projektgruppen har kortare tid än vanligt för
att planera mässan.
Projektledarna gav följande förslag till projektgruppen:
Crewansvarig - Johannes Wiedel T6
Ekonomiansvarig - Tobias Vallin T6
Eventgruppen - Annie Backman T4, Moa Janson T4 och Amanda Jonsson T2
HR - & Hållbarhetsansvarig - Hugo Johansson T2

Kontaktsamtalsansvarig - Evelina Tanskanen T6
Logistikansvarig - Marc Lempinen Cabana T6
Marknadsgruppen - Johanna Odh T2, Erica Landgren T6 och Emma Jansson T2
Mässansvarig - Anton Ekroth T4
Spons -& Serviceansvariga - Amanda Aitomäki T4 och Niclas Landström T6
Styrelsen beslutade enhälligt att välja den föreslagna projektgruppen.

§ 10 Informationspunkt: Intervjuserie från JF Uppsala kring mångfald inom
juristbranschen
Ordförande informerar styrelsen om att JF Uppsala har arbetat med en intervjuserie kring
mångfald inom juristbranschen som nu är klar. Ett utskott till JF Uppsala har skapat ett eget
instagramkonto för intervjuserien som heter “jomuppsala”. Kommunikationsansvarig har
marknadsfört intervjuserien på JF Göteborgs instagram och kommer marknadsföra serien
även under veckan.

§ 11 Informations- och diskussionspunkt: JF:s medverkan på Handels Nollning
JF har fått en inbjudan från N&FA att medverka under Handels Nollning 2021. N&FA
planerar för två alternativ, en nollning som är anpassad efter pandemins restriktioner eller en
nollning som den varit tidigare år innan 2020 om omständigheterna tillåter det. N&FA
kommer ta ett beslut om hur nollningen anordnas i slutet av maj/i början av juni. Vid en
vanlig nollning finns det möjlighet för JF att medverka under tre dagar. Är det en mer
restriktiv nollning kan JF medverka under fyra dagar. Styrelsen kommer diskutera JF:s
medverkan närmare efter att N&FA tagit ett beslut om hur nollningen för 2021 kommer
arrangeras.

§ 12 Informationspunkt: Recap från JURO-möte
Ordförande och utbildningsansvarig Madeleine Björk hade ett möte tillsammans med JURO
föregående vecka. Under mötet diskuterades ett antal punkter som ordförande och
utbildningsansvarig informerar styrelsen om. Bland annat diskuterades MUFC-bidraget som
är ett bidrag som JURO kan söka. För att tillhandahålla bidraget krävs det att de olika
systerföreningarna redovisar sina medlemsregister. Innan första juni ska JF Göteborg ha
skickat in sitt medlemsregister. Under mötet diskuterades även ett inkommit förslag på ett
externt samarbete. JURO har tillsammans med en psykolog som är aktiv inom
juristbranschen upprättat en enkät om psykisk ohälsa som juriststudenter har haft möjlighet
att svara på. Psykologen har nu sökt JURO i syfte om att starta ett projekt tillsammans.
Projektet handlar om att tillhandahålla en plattform för juriststudenter som dels kan hjälpa
studenterna med studieteknik dels för att må bättre. Styrelsen diskuterar förslaget och frågan
kommer fortsättas diskuteras inom JURO.

§ 13 Informationspunkt: Recap från HCS-möte
Vice ordförande deltog föregående vecka på ett möte med Handels Council for Sustainability
(HCS). Samtliga arbetsgrupper inom HCS redovisade sina första utkast till förslag på stadgar
för HHGS hållbarhetspolicy. HCS målsättning är att stadgarna ska vara färdigställda inför
årsmötet den 28 maj. De nya stadgarna kommer att påverka JF då HHGS policy och stadgar
även gäller för JF. En punkt i de föreslagna stadgarna, framtagen av arbetsgruppen för
ekologisk hållbarhet, kan påverka valet av faddertröjor. Andra förslag till stadgar för HHGS
hållbarhetspolicy som kan komma att påverka föreningen är bland annat valet av
transportmedel och val av mat till event som är bra ur miljösynpunkt.
Vice ordförande informerar styrelsen om att HCS tillsammans med Business Relation
Committee kommer anordna en temavecka i höst. Styrelsen informeras även om att det
fortfarande finns möjlighet att städa västkustens stränder med hjälp av redskap som
tillhandahålls av HHGS.

§ 14 Informationspunkt: Container
HHGS ska hyra en container som kommer finnas tillgänglig för att slänga skräp under 24
maj. Det finns då en möjlighet för JF att slänga möbler som är trasiga och inte kan återvinnas.
Styrelsen kommer överens om att det är mest lämpligt att slänga möblerna till hösten för att
inte begränsa möjliga studieplatser.

§ 15 Diskussionspunkt: Idé till ny Facebookgrupp
Näringslivsansvariga föreslår en diskussion kring att eventuellt starta en ny Facebookgrupp.
Gruppen skulle rikta sig till studenter med särskilt intresse för affärsjuridik och mot de som
vill att JF riktar in sig mer på att skapa en öppning för dessa på arbetsmarknaden.
Facebookgruppen kommer inte ersätta några av föreningens befintliga “JURIST? JAVISST! klassgrupper på Facebook. Facebookgruppen skulle även kunna fungera som ett komplement
till JF:s anslagstavla på hemsidan genom att möjliggöra marknadsföring av jobbannonser
även på Facebook. Styrelsen diskuterar idén och är positiva till förslaget men inkommer med
punkter som bör beaktas. Det är viktigt att JURIST? JAVISST! - klassgrupperna inte
undermineras och att det inte blir alltför stor spridning av olika grupper. Näringslivsansvariga
kommer fortsätta arbeta vidare med idén med styrelsens synpunkter i åtanke.

§ 16 Diskussionspunkt: Ekologisk hållbarhet som en del av stadgan
Utbildningsansvariga för en diskussion tillsammans med styrelsen om ekologisk hållbarhet
bör finnas med som en del av föreningens stadgar som för tillfället är under bearbetning.
Styrelsen informeras om att HHGS policy och stadgar är bindande för JF och att det därför
inte finns behov av specifika hållsbarhetspunkter. Det finns dock möjlighet i JF:s stadgar att
hänvisa till HHGS stadgar och hållbarhetspolicy. Handels Council for Sustainability arbetar
just nu med HHGS hållbarhetspolicy där de nya stadgarna kommer bygga på miljömålen.

§ 17 Diskussionspunkt: Evenemang och sport fram till sommaren
Ordförande informerar styrelsen om att sommaravslutningen 2020 var uppskattad av
föreningens medlemmar. Styrelsen diskuterar om det borde anordnas en liknande
sommaravslutning för 2021. Styrelsen är positiva till förslaget om restriktionerna till följd av
pandemin tillåter det.
Vice ordförande informerar styrelsen om att HCS har haft en arbetsgrupp som arbetat med
och tagit fram en hållbarhetscertifiering för event som anordnas. HCS vill nu starta ett
pilotprojekt där certifieringen kan appliceras. Vice ordförande föreslår att ett
hållbarhetsevenemang kan vara ett lämpligt projekt för evenemangsutskottet och övriga i
styrelsen instämmer.

§ 18 Informationspunkt: HHGS årsmöte
HHGS årsmöte för 2021 inträffar digitalt via Zoom den 28 maj mellan kl. 12:00-15:00. De
styrelsemedlemmar som har möjlighet rekommenderas att delta på mötet och informeras om
att det finns ett anmälningsformulär som måste fyllas i för att kunna delta.

§ 19 Informationspunkt: Vårbalen i Lund
Ordförande informerar styrelsen om att anmälan för Vårbalen i Lund stänger idag och om
styrelsen har intresse av att få motta en medalj i samband med vårbalen.

§ 20 Information- och diskussionspunkt: Presentkort från “En sagolik sittning”
Evenemangsansansvarig Nellie Karlsson informerar styrelsen om att det från “En sagolik
sittning” blev över presentkort för mat. Styrelsen diskuterar hur presentkorten ska delas ut på
bästa sätt och kommer löpande inkomma med olika förslag.

§ 21 Informationspunkt: SMAUG-bidrag
Styrelsen har beviljats SMAUG-bidrag Oskyldighetspodden och Rättstrycket. Det är ett
bidrag som ges och beviljas av Göteborgs Universitet för studentmedier.
Utbildningsansvarig Madeleine Björk lämnar kl. 18:30.

§ 22 Övrigt
Inget övrigt tas upp.

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

§ 24 Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 18:30.

