§ 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 Melina Johannesson väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning
Tillägg
● § 13 Informationspunkt: Pride
Dagordningen fastställs med tillägg.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare (Emma Eliasson) går igenom förra veckans (2021-09-07) mötesprotokoll.

§ 8 Varvet runt
Evenemangsansvariga (genom Nellie Karlsson och Klara Johansson)
Evenemangsansvariga informerar styrelsen att flera möten har bokats in. Den 14 september
kommer evenemangsansvariga ha ett möte med GAIUS och ett möte rörande Juridiska
Föreningens årsbal. Evenemangsansvariga har även planerat inför AW med JF den 16
september.
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Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har utlyst ett idrottsutskott och mottagit ansökningar. Har i övrigt skött det
löpande arbetet genom att vara coach för Sveriges Rikes Lag och uppdaterat badmintonlistan.

Kassör
Har skött det löpande arbetet genom fakturering och har även arbetat med föreningens
budget.

Ordförande
Har skött det löpande arbetet och har tillsammans med kassör arbetat med föreningens
budget. Ordförande har börjat planerat inför JF:s event tillsammans med GAIUS den 24
september samt börjat förbereda inför terminens första möte med det nya institutionsrådet
(IR) där ordförande sitter som representant för JF.

Sekreterare
Har skött det löpande arbetet genom att sammanställa föregående styrelsemötesprotokoll.

Näringslivsansvariga (genom Emilia Alfredsson och Carl Ekvall)
Har skött det löpande arbetet genom mailkontakt med föreningens samarbetspartners.
Näringslivsansvariga informerar styrelsen att de har börjat arbeta med kommande evenemang
som ska anordnas under höstterminen och har börjat planera inför att utlysa ett
näringslivsutskott.
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Kommunikationsansvarig
Har skött det löpande arbetet genom att uppdatera föreningens sociala medier och hemsida.
Kommunikationsansvarig har mottagit många frågor från nya studenter och ska börja planera
för inköp av medlemströjor.

Utbildningsansvariga (genom Madeleine Björk och Emilia von Hoffmann)
Utbildningsansvariga har haft kontakt med institutionen gällande salstentamen. Tentamen
kommer diskuteras på nästa veckas möte med lokala arbetsmiljögruppen (LAMG) där
utbildningsansvariga kommer delta som studerandehuvudarbetsmiljöombud (SAMO).
Utbildningsansvariga har även tillsatt fyra kursombud för varje termin och informerar
styrelsen om vilka som har valts.
Termin 1
Rasmus Wildt-Persson
Tamara Chibain
Evelina Graae
Björn Pekny
Termin 3
Hugo Johansson
Disa Antán
Sadaf Atash-Faraz
Adam Hydén
Termin 5
Klara Axelsson
Eliaz Utbult
Anton Ekroth
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Richard Turgeman

Chefredaktör
Chefredaktör berättar om föregående veckas redaktionsmöte för styrelsen och har
tillsammans med tidningens andra chefredaktör, Violeta Bukera, intervjuat Rättstryckets
första intervjuperson. Chefredaktör informerar även styrelsen om kommande intervjuer.
Chefredaktör har även organiserat Rättstryckets Google Drive, haft inledande diskussioner
med skribenter samt börjat arbeta med sina egna texter.

Vice ordförande
Har tillsammans med ordförande börjat planera inför mötet med Juris studerandes
riksorganisation (JURO) den 9 oktober som kommer hållas i Göteborg. Vice ordförande har
kallat till det s.k. ordförandemötet som brukas hållas i samband med JURO-mötena.

§ 9 Beslutspunkt: Evenemangsutskottet HT 21
Evenemangsansvariga har föreslagit åtta personer till evenenemangsutskottet för hösten 2021,
Edvin Karlsson, Amanda Sivander, Axel Forslund, Hilda Persson, Manda Wild-Nordlund,
Hanna Petersson, Idun Lebogo Nylén och Marie Rask. Det är två personer fler än vårens
evenemangsutskott vilket motiveras med att det kommer bli mer att göra i samband med att
antalet fysiska evenemang ökar. Sökanden har visat stort engagemang, haft bra motiveringar
och har tidigare erfarenheter från eventplanering.
Styrelsen beslutar enhälligt att välja det föreslagna evenemangsutskottet.
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§ 10 Informationspunkt: AW med JF
Evenemangsansvariga informerar och påminner övriga i styrelsen om AW med JF på torsdag
den 16 september. Många studenter har anmält sig till AW:n och evenemangsansvariga har
abonnerat tre barer och på respektive bar kommer det att finnas minst en representant från JF.

§ 11 Diskussionspunkt: Sveriges Rikes Lag, damer
Idrottsansvarig informerar styrelsen om svårigheterna att få ihop damlaget till Sveriges Rikes
Lag vilket innebär många uppskjutna matcher. Övriga styrelsen instämmer att det är
problematiskt och kommer överens om att samtliga i styrelsen ska arbeta för att värva spelare
till damlaget.

§ 12 Informationspunkt: Testamente
Vice ordförande påminner styrelsen om att arbeta löpande med sitt testamente som ska
överlämnas till respektive styrelsepost för verksamhetsåret 22/23.

§ 13 Informationspunkt: Pride
HHGS kommer medverka på West Pride 2021 genom att delta i Prideparaden den 2 oktober.
Styrelsen kommer inte kunna representera JF under paraden på grund av föreningens
strategihelg. Vice ordförande föreslår att föreningens utskott kan representera JF och övriga i
styrelsen anser att det är en god idé. Föreningen måste anmäla sitt intresse inom kort för att
kunna delta. Vice ordförande informerar styrelsen om att HHGS senare i höst kommer
anordna en Pridefest.
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§ 14 Övrigt
Styrelsebilder på JF:s hemsida
Kommunikationsansvarig undrar om övriga i styrelsen samtycker till att uppdatera
styrelsebilderna på föreningens hemsida. Styrelsen instämmer att det är en bra idé och
kommunikationsansvarig kommer inom kort uppdatera bilderna.
Halvtidsfest
Styrelsen diskuterar halvtidsfesten som traditionsenligt brukar anordnas för studenterna på
termin 5. Föregående år ställdes halvtidsfesten in på grund av restriktionerna till följd av
pandemin.

§ 15 Nästa möte
Tisdag den 21/9 kl. 8:00 - 9:00.

§ 16 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 8:56.

Erik Österberg (19 Sep 2021 21:43 GMT+2)

Ordförande

Melina Johannesson (20 Sep 2021 19:59 GMT+2)

Chefredaktör
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