§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl. 8:13.

§ 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 (lämnar vid § 8)

§ 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 Isak Karlsson väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare (Emma Eliasson) går igenom förra veckans (2021-10-05) mötesprotokoll.

§ 8 Varvet runt: Poster
Chefredaktör
Chefredaktör har tillsammans med tidningens andra chefredaktör, Violeta Bukera, diskuterat
och planerat inför höstens kommande nummer av Rättstrycket och inför nästa
redaktionsmöte. Chefredaktör informerar styrelsen om att ansvarig för tidningens layout har
kontaktats och har informerats om deadline för layouten.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har skött det löpande arbetet genom att vara coach för Sveriges Rikes Lag och
har uppdaterat badmintonlistan. Idrottsansvarig har ett inbokat möte den 12 oktober med
idrottsutskottet för att planera ett större evenemang.
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Näringslivsansvariga (genom Emilia Alfredsson och Carl Ekvall)
Näringslivsansvariga har planerat inför höstens event och har mottagit frågor från
föreningens samarbetspartners rörande möjligheterna att besöka Handelshögskolan för att få
kontakt med juriststudenterna. Näringslivsansvariga har bokat in en föreläsning med
Åklagarmyndigheten och har inför föreläsningen bokat en sal. Näringslivsansvariga har ett
första möte med näringslivsutskottet den 12 oktober.

Utbildningsansvariga (genom Madeleine Björk och Emilia von Hoffmann)
Utbildningsansvarig Emilia von Hoffmann har deltagit på ett möte med Juris studerandes
riksorganisation (JURO) som hölls i Göteborg den 9 oktober (se punkt 15 §).
Utbildningsansvarig Madeleine Björk har deltagit på ett möte med Education committee
(EduC). Under mötet diskuterades riskerna med en återgång till campus. Vid EduC-mötet
informerades mötesdeltagarna även om att Juridiska institutionen har diskuterat ett önskemål
om att tillhandahålla en hybridversion av juristprogrammet. Utbildningsansvariga har i övrigt
haft kontakt med terminens kursombud.

Sekreterare
Har skött det löpande arbetet genom att sammanställa föregående veckas mötesprotokoll.

Evenemangsansvariga (genom Nellie Karlsson och Klara Johansson)
Evenemangsansvariga har planerat och förberett inför Juridiska Föreningens årsbal som
inträffar den 20 november. Inför balen har evenemangsansvariga hittat två toastmasters.
Evenemangsansvariga har även planerat inför kommande faddertack, halloweensittning, och
inför en beer pong turnering.
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Kassör
Kassör har skött det löpande arbetet med budget och fakturering.

Ordförande
Ordförande har planerat inför mötet med Juris studerandes riksorganisation (JURO) som
hölls i Göteborg den 9 oktober. Ordförande deltog på JURO-mötet (se punkt § 15).
Ordförande har planerat inför ett kommande möte med institutionsrådet (IR) och har inför
tagit fram diskussionsunderlag.

Vice ordförande
Vice ordförande informerar styrelsen om förberedelserna inför mötet med JURO som hölls i
Göteborg den 9 oktober. Vice ordförande deltog på mötet med JURO (se punkt § 15) och
deltog även på det nationella ordförandemöte (se punkt § 14).
Kommunikationsansvarig lämnar 8:17.

§ 9 Varvet runt: Arbetsgrupper
Arbetsgrupp: Stadgar
Inget tas upp.
Arbetsgrupp: Renovering
Ingets tas upp.
Arbetsgrupp: Halvtidsfest
Arbetsgruppen för halvtidsfesten har bokat in ett första möte den 12 oktober.
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§ 10 Beslut: Form och datum för årsmötet 2021
Styrelsen beslutade på ett tidigare styrelsemöte att föreningens årsmöte skulle hållas den 1
december 2021. Efter styrelsens beslut har presidiet informerats om att årsmötet kommer
krocka med två andra evenemang och vice ordförande föreslår att upphäva det gamla beslutet
för att besluta om ett senare årsmöte. Styrelsen beslutar att upphäva det gamla beslutet.
Styrelsen diskuterar andra lämpliga datum för när årsmötet kan hållas så att valberedningen
har möjlighet att anordna kandidatutfrågningen i nära anslutning till mötet. Styrelsen beslutar
att årsmötet ska hållas den 7 december. Styrelsen ska undersöka om det finns möjligheter att
livestreama årsmötet för de medlemmar som inte kan delta på plats.
Styrelsen diskuterar om årsmötet ska hållas digitalt via Zoom eller anordnas fysiskt på plats.
Föregående årsmöte var på distans på grund av restriktionerna till följd av pandemin. När
mötet hölls på distans uppstod en del tekniska svårigheter och styrelsen diskuterar även vilket
alternativ som kan anses vara mest rättssäkert. Styrelsen beslutar att årsmötet ska hållas
fysiskt på plats.

§ 11 Diskussion & beslut: Styrelsemöten fortsättningsvis
Styrelsen diskuterade under styrelsens strategihelg den 1 - 3 oktober när styrelsemötena
framgent ska hållas. Vice ordförande informerar om att det har inkommit ett anonymt
önskemål om att ha fortsatta morgonmöten. Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med
morgonmöten respektive eftermiddagsmöten. Styrelsen anser att det är viktigt att tiderna hålls
oavsett tid. Styrelsen diskuterar tre möjliga alternativ, fortsatta morgonmöten,
eftermiddagsmöten eller en hybridvariant där förslagsvis var tredje möte anordnas på
eftermiddagen. Styrelsen beslutar att styrelsemötena framgent ska hållas på morgonen.
Ordförande lyfter ett förslag om att ordinarie styrelsemöten ska hållas på morgonen men att
extrainsatta möten kan hållas på eftermiddagen. Övriga i styrelsen instämmer om att det är en
god idé.
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§ 12 Diskussion: JF-julkort
Näringslivsansvariga informerar styrelsen om att det snart är dags att skicka ut JF-julkort och
lyfter med övriga i styrelsen om en styrelsegruppbild som motiv är en god idé. Styrelsen
anser att det är en bra idé och beslutar att fastställa datum för styrelsefotografering på
föreningens kommunikationskanal.

§ 13 Diskussion / information: Diplomering
Styrelsen beslutar att bordlägga punkten till nästa styrelsemöte.

§ 14 Information: Ordförandemöte
Vice ordförande deltog den 9 oktober på det nationella ordförandemötet som hölls i
Göteborg. Ordförandemötet är en del av presidiets representationsuppdrag där ordförande
eller vice ordförande för de olika juridiska föreningarna vid de olika lärosätena där
juristexamina utfärdas kan delta. För Juridiska Föreningen i Göteborg är vice ordförande
representant. Vice ordförande informerar styrelsen om att det bland annat under mötet
diskuterades hur föreningarna hanterar uteslutning. Under mötet diskuterades det även hur
föreningarna arrangerar och planerar inför event samt budgetförslag för dessa.

§ 15 Information: JURO-möte
Ordförande och utbildningsansvarig Emilia von Hoffmann deltog på JURO-mötet.
Ordförande informerar styrelsen om vad som diskuterades under JURO-mötet som hölls den
9 oktober i Göteborg. Det var det tredje mötet med JURO för verksamhetsåret 21/22 och
ordförande informerar om att JURO:s årsmöte är den 27 november i Stockholm. Under mötet
redovisades resultaten av den enkät som upprättades under vårterminen 2021 för att kartlägga
juriststudenters psykiska hälsa. Enkäten upprättades tillsammans med en psykolog som är
aktiv inom juristbranschen som även deltog på mötet digitalt. Mötesdeltagarna informerades
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av psykologen om att det fanns en koppling mellan psykisk ohälsa och betyg. Resultaten av
enkäten kommer att kungöras, men i vilken form är ännu inte bestämt. Utbildningsansvarig
Emilia von Hoffmann informerar styrelsen om det under mötet även diskuterades ett
eventuellt webbinarium för juriststudenter. Ordförande informerar även styrelsen om att det
MUCF-bidrag som JURO har sökt som kanske inte kommer att delas ut, men inget slutgiltigt
beslut har tagits. Det diskuterades även under mötet om att det skulle tillsättas en arbetsgrupp
med syfte för att granska betygssystemet. Ingen arbetsgrupp har dock ännu tillsatts ännu.
Ordförande informerar även styrelsen om att JURO har utlyst posterna för ordförande, vice
ordförande samt revisor och att det den 2 december kommer anordnas en workshop för JURO
i Umeå.

§ 16 Information: JF:s dag på HHGS-veckan
HHGS-veckan inträffar v. 42 där JF kommer att delta som programförening den 19 oktober.
Föreningen ska dela ut frukost mellan kl. 8:30 - 9:30. Frukosten kommer att krocka med
styrelsemötet och därför kommer styrelsen att bestämma ny tid för styrelsemöte på
föreningens kommunikationskanal.

§ 17 Information: Paragrafen 2021
Ordförande informerar styrelsen om att Paragrafen 2021 kommer att utlysas inom kort.

§ 18 Övrigt
Inget övrigt tas upp.

§ 19 Nästa möte
Styrelsen kommer besluta tid för nästa styrelsemöte på föreningens kommunikationskanal.
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§ 20 Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl. 9:17.

Erik Österberg (Oct 25, 2021 10:52 GMT+2)

Ordförande

Isak Karlsson

Isak Karlsson (Oct 25, 2021 10:48 GMT+2)

Idrottsansvarig
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