§ 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
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 Tobias Vallin väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare (Emma Eliasson) går igenom förra veckans (2021-09-28) mötesprotokoll.

§ 8 Varvet runt: Poster
Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har skött det löpande arbetet genom att uppdatera föreningens
sociala medier och hemsida.

Näringslivsansvariga (genom Emilia Alfredsson och Carl Ekvall)
Näringslivsansvariga informerar styrelsen om att JF - Bootcamp x PT Cia arrangerades
föregående vecka. Näringslivsansvariga har fått in de sista ansökningarna för
näringslivsutskottet (se punkt § 9) och har planerat schemat för resten av hösten.
Näringslivsansvariga har även börjat planerat inför ett event med en av föreningens
samarbetspartner.
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Evenemangsansvariga (genom Nellie Karlsson och Klara Johansson)
Evenemangsansvariga har tittat efter lämplig lokal för en kommande sittning.
Evenemangsansvariga har beslutat att hälften av evenemangsutskottet ska planera inför
kommande faddertack och resterande medlemmar ska planera för en sittning.
Evenemangsansvariga har även arbetat med förberedelserna inför Juridiska Föreningens
årsbal och har planerat inför kommande diplomering.

Utbildningsansvariga (genom Madeleine Björk och Emilia von Hoffmann)
Utbildningsansvariga har haft kontakt med kursansvariga och terminens kursombud.
Utbildningsansvarig Emilia von Hoffmann har deltagit på ett möte med institutionens lokala
arbetsmiljögrupp (LAMG).

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har haft ett första möte med det nya idrottsutskottet. Under mötet diskuterades
möjligheten att anordna ett större idrottsevenemang senare i höst. Idrottsansvarig har även
varit coach på Korpen-matcherna och uppdaterat badmintonlistan.

Chefredaktör
Chefredaktör har arbetat med sina texter till kommande nummer av Rättstrycket.
Chefredaktör har tillsammans med tidningens andra chefredaktör, Violeta Bukera, diskuterat
tidningens layout. Styrelsen informeras om att chefredaktör har en inbokad intervju för
tidningen den 5 oktober. Chefredaktör informerar styrelsen om att tidningen snart är färdig
för att tryckas.
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Kassör
Kassör har arbetat med budgeten inför styrelsens strategihelg som inträffade den 1 - 3 oktober
och även arbetat med budgeten för GAIUS 2021.2.

Ordförande
Ordförande har börjat planera inför ett institutionsrådsmöte (IR) som inträffar nästa vecka.
Ordförande arbetade även med planeringen inför styrelsens strategihelgen som inträffade den
1 - 3 oktober. Ordförande har haft kontakt med externa parter rörande en kommande festskrift
och har även planerat inför mötet med Juris studerandes riksorganisation (JURO) som
inträffar den 9 oktober i Göteborg. Har tillsammans med utbildningsansvarig Emilia von
Hoffmann arbetat med kommande ortsrapport.

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

Vice ordförande
Vice ordförande har planerat inför mötet med Juris studerandes riksorganisation (JURO) som
hålls den 9 oktober i Göteborg. Vice ordförande har även arbetat med planeringen inför
styrelsens strategihelg som inträffade den 1 - 3 oktober.

§ 9 Varvet runt: Arbetsgrupper
Arbetsgrupp för föreningens stadgar
Har arbetat och granskat föreningens stadgar inför styrelsens strategihelgen och tagit fram
diskussionsunderlag.
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§ 10 Beslut: Näringslivsutskottet
Ansökan till näringslivsutskottet har stängt och näringslivsansvariga föreslår följande
medlemmar till näringslivsutskottet, Mille Okstad, Sophia Berntsson Barnevik och Oscar
Kumblad. Kassör informerar styrelsen om att det krävs en revidering av föreningens budget
för att ha tre personer i utskottet för att inte begränsa Stockholmsresans platser. Styrelsen
diskuterar antalet medlemmar i utskottet och kommer överens om att utskottet ska bestå av
tre medlemmar. Styrelsen beslutar enhälligt att näringslivsutskottet ska bestå av Mille Okstad,
Sophia Berntsson Barnevik och Oscar Kumblad.

§ 11 Beslut: Festskrift till Rolf Skog
Under tidigare styrelsemöte informerade ordförande övriga i styrelsen om att en av
institutionens professorer, Rolf Skog, ska hedras under hösten med en Festskrift. Föreningen
tillfrågades om det fanns ett intresse av att förhandsköpa Festskriften. Genom ett förhandsköp
hade föreningens omnämnts i bokens Tabula Gratulatoria som representant för de studenter
som Rolf Skog har utbildat. Ordförande informerar styrelsen att en diskussion med externa
parter har förts. Styrelsen diskuterar en eventuell förhandsorder och beslutar enhälligt att inte
förhandsköpa festskriften till Rolf Skog.

§ 12 Beslut: GAIUS budget
Kassör visar övriga i styrelsen via delad skärm på Zoom förslag på budgetrevidering inför
GAIUS 2021.2. Kassör informerar om att bland annat posten för GAIUS avslutande bankett
har utökats. En post för lunch till projektgruppen har lagts till och även posten för
underhållning har utökats samt en fast kostnad för tekniker. Styrelsen beslutar enhälligt att
godkänna budgetrevideringen.
§ 13 Tillsättande av arbetsgrupp för renovering
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Vice ordförande informerar övriga i styrelsen om att renovering av JF-rummet diskuterades
under strategihelgen. Styrelsen kom överens om att tillsätta en arbetsgrupp som kan ta fram
förslag på möbler och inredning med hjälp kontinuerlig feedback från resten av styrelsen.
Vice ordförande, ordförande och chefredaktör visar sitt intresse samt kassör ska bistå med
hjälp vid behov.

§ 14 Tillsättande av arbetsgrupp för halvtidsfest
Evenemangsansvariga informerar styrelsen om att det har funnits ett stort intresse av att
arrangera en halvtidsfest för studenterna som läser på termin fem. Evenemangsansvariga
föreslår Robin Nappo, Eliaz Utbult, Sara Hammond, Ellinor Wåhlin Dahlberg, Isak Karlsson
och Carl Ekvall till arbetsgruppen för att arrangera halvtidsfesten. Styrelsen instämmer till
förslaget och kommer överens om att arbetsgruppen ska tillsättas.

§ 15 Tillsättande av arbetsgrupp för informationssökning gällande stadgarna
Under styrelsens strategihelg diskuteras föreningens stadgar utifrån ett antal
diskussionsfrågor och styrelsen beslutade att tillsätta, alternativt utöka, arbetsgruppen för
föreningens stadgar. Styrelsen beslutar att arbetsgruppen ska bestå av ordförande, vice
ordförande, kassör, näringslivsansvarig Carl Ekvall och evenemangsansvarig Klara
Johansson.

§ 16 Information: Access till JF-rummet och restriktioner i rummet framgent
Ordförande informerar styrelsen om hur diskussionen kring JF-rummet fortskridit. Samtliga
juriststudenter kommer ha access till JF-rummet. Styrelsen har även fått godkänt att återställa
möbleringen i JF-rummet på grund av släppta restriktioner. Juridiska institution har inte heller
satt upp några restriktioner gällande hur många som får befinna sig i JF-rummet. Ordförande
informerar även om att från 1 november kommer samtliga anställda vid institutionen som
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utgångspunkt åter arbeta på campus. Ordförande informerar dock om att vissa moment
kommer fortsatt genomföras på distans även efter 1 november.
Utbildningsansvariga informerar om vad som diskuterades mötet med
studentarbetsmiljögruppen (SAMO) rörande JF-rummet. Det framkom önskemål om att
tillhandahålla handsprit i JF-rummet för studenterna. Styrelsen informeras även om att
GURIA, GU Riskanalys, Incident- och Avvikelserapportering kommer att byta namn till IA.
§17 Information: JF klaga
Det har inkommit ett klagomål till JF klaga. Syftet med JF klaga är att studenter ska ha
möjlighet att framföra synpunkter och kritik mot JF, men det ges även möjlighet att framföra
andra klagomål. Klagomål som inkommer till JF klaga diskuteras enligt praxis på
styrelsemötena om inga omständigheter talar emot en diskussion. Styrelsen diskuterar
inlämnade klagomålet. Det går inte baserat på den information som bifogats i JF Klagan att
fastställa vem eller vilka klagomålet berör. Den klagande önskade ingen återkoppling.

§ 18 Diskussion: Fotbollsturnering
Idrottsansvarig informerar övriga i styrelsen om att samtliga JF-styrelser har fått en inbjudan
till en fotbollsturnering som kommer anordnas i maj nästa år i Uppsala. Vid maj kommer en
ny styrelse för föreningens verksamhetsår 22/23 ha tillsatts. Styrelsen diskuterar huruvida
nuvarande styrelse kan besluta att nästkommande styrelse ska delta i turneringen. Styrelsen
kommer överens om att det inte är möjligt att bestämma ett deltagande och idrottsansvarig
ska återkoppla till de som bjöd in till turneringen.

§ 19 Diskussion: Insamling av vinterkläder till välgörenhet
Utbildningsansvarig Madeleine Björk informerar om att evenemangsansvarig för
verksamhetsåret 20/21 Robin Nappo har visat intresse för att arrangera en klädinsamling
under hösten. Förra vintern organiserade JF en klädinsamling kunde skänka kläder till bättre
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behövande. Föreningen åkte då, under en dag, runt till olika platser i Göteborg dit
föreningens medlemmar fick komma och lämna påsar med kläder de inte längre använde.
Bakom initiativet stod framförallt Robin Nappo. Han har nu uttryckt intresse för att arrangera
något liknande i år, även denna gång under JF:s flagg. Styrelsen diskuterar förslaget och
instämmer att det är god idé.
Det har inkommit ett önskemål om att nyttja JF-rummet för att organisera kläderna,
ordförande föreslår att istället boka en lämplig lokal på skolan vilket styrelsen anser är
lämpligt. Kommunikationsansvarig, utbildningsansvariga och ordförande visar intresse av att
vara delaktiga under klädinsamlingen. Styrelsen är överens om att ett testamente kan
upprättas för att kunna möjliggöra en insamling även nästkommande år. Utbildningsansvarig
Madeleine Björk ska ta ytterligare kontakt med Robin Nappo för att diskutera datum.

§ 20 Diskussion och beslut: Fysiska möten framgent
Styrelsen diskuterar fysiska möten för föreningen framgent. Ordförande informerar styrelsen
om att det ska finnas en möjlighet att delta via Zoom för de styrelsemedlemmar som uppvisar
symtom på Covid-19 där vice ordförande ska meddelas om eventuell sjukdom. Ordförande
informerar även styrelsen om att de fysiska möten hålls i JF-rummet. Styrelsen beslutar
enhälligt att föreningen ska ha fysiska möten från och med 12 oktober.
§ 21 Övrigt
Fika för termin ett
Den 22 oktober ska studenterna på termin 1 ha rättegångsspel. Kommunikationsansvarig
lyfter ett förslag om att i samband med spelen bjuda på fika vilket styrelsen instämmer är en
god idé.

§ 22 Nästa möte
Tisdag den 12/10 kl. 8:00 - 9:00.
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§ 23 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 9:13.

Erik Österberg (Oct 14, 2021 19:17 GMT+2)

Ordförande

TOBIAS VALLIN (Oct 14, 2021 18:01 GMT+2)

Kassör
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