§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl. 8:02.

§ 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
Emilia von Hoffmann, utbildningsansvarig
Madeleine Björk, utbildningsansvarig
Klara Johansson, evenemangsansvarig
Nellie Karlsson, evenemangsansvarig
Sara Masri, kommunikationsansvarig
Carl Ekvall, näringslivsansvarig

§ 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 Emilia Alfredsson väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning
Tillägg:
● § 11 Diskussionspunkt: Fysiska möten
Dagordningen fastställs med tillägg.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare (Emma Eliasson) går igenom förra veckans (2021-09-21) mötesprotokoll.

§ 8 Varvet runt
Idrottsansvarig
Har skött det löpande arbetet genom att vara coach på Korpen-matcherna och har uppdaterat
badmintonlistan. Idrottsansvarig informerar styrelsen om att ett första möte med
idrottsutskottet har bokats in den 28 september.

Näringslivsansvariga (genom Emilia Alfredsson och Carl Ekvall)
Har skött det löpande arbetet genom daglig mailkontakt med föreningens samarbetspartners.
Näringslivsansvarig Emilia Alfredsson informerar styrelsen om att ansökan till
näringslivsutskottet stängde den 27 september. Näringslivsansvariga har även planerat och
organiserat schemat inför höstens olika event med föreningens samarbetspartners.
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Utbildningsansvariga (genom Madeleine Björk och Emilia von Hoffmann)
Utbildningsansvarig Emilia von Hoffmann har deltagit på ett möte med enkätgruppen för
Juris studerandes riksorganisation (JURO). Enkätgruppen upprättade under vårterminen 2021
en enkät för att kartlägga juriststudenters psykiska hälsa. Under mötet diskuterades enkätens
resultat där mötets deltagare informerades om att psykisk ohälsa är mer utbrett hos
juriststudenter än hos verksamma advokater. Utbildningsansvarig Emilia von Hoffmann
deltog även på ett möte med Education Committee där bland annat återgången till campus
diskuterades. Utbildningsansvariga har även mottagit en fråga från en student rörande
återgången. Utbildningsansvariga informerar styrelsen om att UU-mötet med
utbildningsutskottet (UU) den 28 september har blivit inställt.

Kommunikationsansvarig
Har skött det löpande arbetet genom att uppdatera föreningens sociala medier och hemsida.
Kommunikationsansvarig har uppdaterat hemsidans header med en gruppbild på styrelsen
och arbetar för att anpassa headern för mobila webbläsare.

Evenemangsansvariga (genom Nellie Karlsson och Klara Johansson)
Evenemangsansvariga har haft två möten med evenemangsutskottet och har börjat planera
inför ett faddertack och en halloweenfest. Föregående vecka arrangerade
evenemangsansvariga JF x GAIUS där bland annat goodiebags delades ut till juriststudenter.
Evenemangsansvariga har bokat in ett möte för att undersöka en eventuell lokal för en
kommande sittning.

Sekreterare
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Sekreterare har skött det löpande arbetet genom att sammanställa föregående
styrelsemötesprotokoll och har arbetat med att strukturera föreningens medlemsregister.

Kassör
Har skött det löpande arbetet genom fakturering och arbetat med föreningens budget. Kassör
har även arbetat med budgeten inför styrelsens strategihelg den 1 - 3 oktober.

Chefredaktör
Chefredaktör har bokat in en intervju för höstens nummer av Rättstrycket. Chefredaktör
informerar styrelsen om att en skribent lämnade redaktionen föregående vecka nära inpå
deadline och har därför letat efter en ny skribent. I övrigt har chefredaktör granskat texter för
Rättstrycket, arbetat med sina egna texter och har redigerat bilder för tidningen.

Ordförande
Ordförande har haft kontakt med externa parter och har sökt kontakt för att diskutera en
kommande festskrift. Har i övrigt haft kontakt med institutionen rörande diplomering och
återgång till campus. Ordförande har även haft en fortsatt diskussion kring studenters access
till JF-rummet. Ordförande har haft kontakt med HHGS angående HHGS-veckan som
inträffar v. 42 och informerar styrelsen om veckans upplägg. Ordförande har organiserat
transportmedel inför styrelsens strategihelg och har tillsammans med presidiet för JURO
planerat inför JURO-mötet som hålls den 9 oktober i Göteborg.

Vice ordförande
Vice ordförande har planerat inför JURO-mötet den 9 oktober i Göteborg genom att leta efter
lämpliga lokaler och matalternativ. Inför HHGS-veckan har vice ordförande kontaktat en av
skolans föreningar om ett eventuellt samarbete under evenemanget. Vice ordförande har
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tillsammans med styrelsens interna stadegarbetsgrupp tagit fram diskussionsunderlag i
förhållande till föreningens stadgar. Arbetsgruppen består av näringslivsansvarig Carl Ekvall,
evenemangsansvarig Klara Johansson och ordförande Erik Österberg. Vice ordförande har
även planerat och organiserat inför styrelsens strategihelg den 1 - 3 oktober.

§ 9 Diskussionspunkt: Marknadsföring på Juridiska Föreningens Instagram
Näringslivsansvariga har tillsammans med föreningens samarbetspartner diskuterat ökad
marknadsföring via JF:s instagram stories för event och jobbannonser. Näringslivsansvariga
informerar styrelsen om att det skulle underlätta för kontakten mellan juriststudenter och
samarbetspartners. Näringslivsansvariga lyfter diskussionen med övriga i styrelsen.
Kommunikationsansvarig informerar styrelsen om att det som marknadsförs på JF:s
instagram stories endast är föreningens egna event vilket varit sedvana under senare år.
Jobbannonser och event som anordnas tillsammans med föreningens samarbetspartners
marknadsförs via JF:s hemsida och i klassgrupperna “JURIST? JAVISST! på Facebook.
Styrelsen diskuterar frågan om ökad marknadsföring och vad det finns för alternativ för att
tillgodose studenters och samarbetspartners intressen. Styrelsen anser att det är en god idé att
undersöka vad föreningens medlemmar har för åsikt genom att skapa en undersökning via
instagram stories. Näringslivsansvariga och kommunikationsansvarig kommer diskutera
vidare under veckan och kommer återkoppla till styrelsen vid nästa styrelsemöte.

§ 10 Informationspunkt: Översiktlig information inför strategihelgen
Föreningens strategihelg närmar sig och pågår under 1 - 3 oktober. Vice ordförande
informerar att styrelsens interna arbetsgrupp för föreningens stadgar har tagit fram ett
diskussionsunderlag för strategihelgen i relation till helgens hållbarhetstema. Vice ordförande
påminner även övriga i styrelsen om att svara på den enkät som upprättats för
styrelsemedlemmarna. Resultatet kommer att diskuteras under helgen. Styrelsen informeras
om att transport till boendet har ordnats och att olika aktiviteter under helgen har diskuterats.
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Kassör har arbetat fram en budget för helgen och vice ordförande ska upprätta ett schema
som ska skickas till HHGS.
§ 11 Diskussionspunkt: Fysiska möten
Styrelsen beslutar att bordlägga punkten för att diskuteras under styrelsens strategihelg.

§ 12 Övrigt
Inget övrigt tas upp.

§ 13 Nästa möte
Tisdag den 5/10 kl. 8:00 - 9:00.

§ 14 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 9:08.

Erik Österberg (4 Oct 2021 10:43 GMT+2)

Ordförande

Emilia Alfredsson (4 Oct 2021 11:29 GMT+2)

Näringslivsansvarig
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