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§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl. 18:10.

§ 2 Närvarande ledamöter
Erik Österberg, ordförande
Natasha Mattsson Larsson, vice ordförande
Melina Johannesson, chefredaktör
Carl Ekvall, näringslivsansvarig
Emilia von Hoffmann, utbildningsansvarig (ansluter vid § 12)
Madeleine Björk, utbildningsansvarig
Nellie Karlsson, evenemangsansvarig
Klara Johansson, evenemangsansvarig
Tobias Vallin, kassör (lämnar vid § 9)
Sara Masri, kommunikationsansvarig (ansluter vid § 8)

§ 3 Val av mötesordförande
Natasha Mattsson Larsson väljs till mötets ordförande.

§ 4 Val av mötets sekreterare
Melina Johannesson väljs till mötets sekreterare.

§ 5 Val av justerare
Erik Österberg och Madeleine Björk väljs till mötets justerare.
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§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordning fastställs.

§ 7 Förberedelsedag (söndag 15 augusti)
Ordförande förklarar hur förberedelsedagen arrangerats tidigare år. Brukar vara en
avslappnad tillställning där faddrarna packar goodiebags och det möjligen bjuds på fika.
Det föreslås att det under förberedelsedagen kan vara lämpligt att informera om
förhållningsregler under nollningen.
Kommer att ske på eftermiddagen, beror på när “smygstarten” ska ske.
Näringslivsansvarig Carl Ekvall tillägger att det kan vara bra att under förberedelsedagen ta
tillfället i akt till att bygga upp stämningen inför nollningen.
Plats diskuteras, men inget fastslås. Målet är att vara på Handelshögskolan.
Faddrarna kommer, efter att ha packat goodiebags med Juridiska Föreningen, smygstarta
nollningen enligt sed på en bar tillsammans med ett gäng nollor.

§ 8 Introduktionsdag (måndag 16 augusti)
Diskussionen inleds med en genomgång av hur introduktionsdagen under mer normala
omständigheter brukar genomföras.
Juridiska föreningen brukar ha en välkomstaktivitet, ordförande och vice ordförande
håller tal, huvudsamarbetspartners presenteras och håller tal, prefekt eller dekan
håller tal. Därefter sker gruppindelning och rundvandring.

Diskussionen fortsätter med en genomgång av hur introduktionsdagen att genomföras i år.
Introduktionsdagen kommer att kunna ske på plats i skolan, men deltagarna kommer att delas
upp i ett större antal grupper. Huvuduppgifter för styrelsen är att under introduktionsdagen
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välkomna studenter och exponera huvudsamarbetspartners. Detta kommer ske via
förinspelade videor.
Styrelsen diskuterar när välkomnandet ska sändas och kommer fram till att de förinspelade
videorna ska ges ut på förmiddagen.
Sara Masri ansluter kl. 18:52.
Styrelsen undersöker möjligheten att bjuda in inspectorerna att medverka i
introduktionsvideor för de nya studenterna.
Det beslutas även, enhälligt, att Sebastian Wejedal ska tillfrågas om alternativa
välkomstaktiviteter.

§ 9 Förberedelser inför dagarna 15-16 augusti
Vad som behöver göras inför 15-16 augusti avhandlas:
Boka sal inför introduktionsdagen 15/8.
Grejer till goodiebags behöver finnas på plats.
Innehållsförteckning för goodiebags ska göras.
Redan införskaffat material till goodiebags i JF-rummet måste inventeras.
Beställa påsar (eventuellt).
Packa påsar.
Tobias Vallin lämnar 19:05.

§ 10 Vattendagen (18 augusti)
Info och riktlinjer givna: föreningar och företag ska engagera studenter i aktiviteter med tema
“vatten” i Slottsskogen.
Styrelsen ger exempel på uppskattade aktiviteter år 2020. Däribland FEMJUR:s vattenlek i
Slottskogen och Gaddens frisbeestation vid Delsjön. Vice ordförande Natasha kontaktar
FEMJUR för att utreda om de ska genomföra sin vattenlek även år 2021. Näringslivsansvarig
Carl Ekvall föreslår leken Spion.
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§ 11 Deloittedagen (23 augusti)
Fokus på en av N&FA:s samarbetspartners med valfri aktivitet för andra föreningar på
utspridda platser. N&FA kommer att vara på Heden och Röda Sten. Juridiska föreningen
behöver befinna sig på annan plats, men som ligger mellan N&FA:s stationer.
Styrelsen konstaterar att goodiebags måste delas ut under Deloittedagen.
Förslag på aktiviteter:
Grillning och kubb i Slottsskogen.
Beer-pong (med valfri enhet).
Karaoke.
Mat.

§ 12 Parkhäng med EY (1 september)
Ordförande informerar att denna dag är fri för programföreningar att planera vilka aktiviteter
de de vill, under förutsättning att sponsring inte förekommer.
Förslag på aktiviteter:
Speeddating.
Mat/fika.
Charader/quiz med Juridiska föreningen.
Tävla ut lagböcker.
Emilia von Hoffmann ansluter kl. 19:51.

§ 13 Övrigt
Angående mentorskapsprogrammets deltagande under Juridiska föreningens aktiviteter anses
det mer lämpligt att de deltar första dagen av utbildningen (30/8), än under
introduktionsdagen (16/8).

§ 14 Nästa möte
Tid för nästa styrelsemöte har ännu inte bestämts, men presidiet kallar i god tid.

§ 15 Mötets avslutande
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Mötet förklaras avslutat kl. 20:04.

Erik Österberg (19 Sep 2021 19:38 GMT+2)

Ordförande

Madeleine Björk (19 Sep 2021 20:51 GMT+2)

Utbildningsansvarig
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