§ 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 Melina Johannesson väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare (Emma Eliasson) går igenom förra (2021-10-12) mötesprotokollet.

§ 8 Varvet runt: Poster
Evenemangsansvariga (genom Nellie Karlsson och Klara Johansson)
Evenemangsansvariga arrangerade tillsammans med evenemangsutskottet ett faddertack
föregående vecka och har planerat inför Juridiska Föreningens årsbal. Evenemangsansvariga
har även planerat för Halloweensittningen den 3 november och har även börjat undersöka
matalternativ inför föreningens julbord som anordnas för medlemmarna.

Kassör
Har skött det löpande arbetet genom fakturering samt planerat budgeten inför höstens
evenemang.

Idrottsansvarig
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Har skött det löpande arbetet genom att vara coach för Sveriges Rikes Lag och har uppdaterat
badmintonlistan. Idrottsansvarig har planerat inför kommande volleybollturnering med en
eventuell följande sittning den 11 december.

Näringslivsansvariga (genom Emilia Alfredsson och Carl Ekvall)
Har skött det löpande arbetet genom att ha kontakt med föreningens samarbetspartner.
Näringslivsansvariga har planerat inför Stockholmsresan som inträffar den 1 - 3 december.

Utbildningsansvariga (genom Madeleine Björk och Emilia von Hoffmann)
Utbildningsansvariga har haft ett möte med Education Committee med efterföljande AW.
Under mötet diskuterades återgången till campus där många studenter på Handelshögskolan
har uttryckt en oro för att missa salstentamen vid förkylningssymtom. Utbildningsansvariga
har haft terminens andra kursombudsmötet och diskuterade juristprogrammet. Under mötet
diskuterades även problem som har uppstått med studenters datorer vid salstentamina.
Utbildningsansvariga informerar styrelsen om att problemet kommer att diskuteras under
utbildningsutskottmöte (UU) den 26 oktober. Under UU-mötet kommer utbildningsansvariga
även lyfta för diskussion muntliga frågor som ställs av studenter på Zoom.

Chefredaktör
Chefredaktör har haft redaktionsmöte och redaktionen består nu av sju skribenter.
Chefredaktör har börjat arbeta med sina texter för nästkommande nummer av Rättstrycket.
Chefredaktör informerar styrelsen om ett event där Rättstrycket och Oskyldighetsprojektet
bjöd in juriststudenter till ett panelsamtal den 22 oktober. I panelsamtalet mellan
försvarsadvokaterna Sargon De Basso och Björn Hurtig där även lektorn i processrätt,
Sebastian Wejedal, medverkade som projektledare. Chefredaktör har haft kontakt med
ansvarig för tidningens layout och diskuterat deadline. Chefredaktör har även diskuterat med
tryckeriet om planering inför nästkommande nummer (2021:4).
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Sekreterare
Sekreterare har skött det löpande arbetet genom att sammanställa föregående veckas
styrelsemötesprotokoll. Sekreterare skött efterarbete som uppstått från Svenska Juridiska
Mästerskapen 2021.

Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har skött det löpande arbetet genom att uppdatera föreningens
sociala medier och hemsida. Kommunikationsansvarig har varit engagerad i planeringen för
Juridiska Föreningens årsbal och har börjat planera för marknadsföringen av årsmötet.

Ordförande
Ordförande har utlyst Paragrafen 2021 och och informerar styrelsen om att deadline för
nomineringar är 31 oktober. Ordförande har varit på institutionsrådsmöte (se punkt 11 §).
Ordförande har även planerat inför Juridiska Föreningens årsbal tillsammans med kassör och
evenemangsansvariga.

Vice ordförande
Vice ordförande har börjat planerat inför föreningens årsmöte och varit engagerad i
planeringen för Juridiska Föreningens årsbal. Vice ordförande har börjat arbeta med sitt
testamente och överlämnat instruktioner till kommunikationsansvarig inför årsmötet.

§ 9 Varvet runt: Arbetsgrupper
Arbetsgrupp: Stadgar
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Vice ordförande informerar styrelsen om att arbetsgruppen ska ha ett möte torsdag den 28
oktober.

Arbetsgrupp: Renovering
Inget tas upp.

Arbetsgrupp: Halvtidsfest
Arbetsgruppen har börjat undersöka lämplig lokal för halvstidsfesten.

§ 10 Beslut: GAIUS budget
Under veckan fattade styrelsen ett beslut per capsulam (PC). PC-beslut används vid
brådskande ärenden som inte kan vänta till nästa styrelsemöte. Beslutet angick huruvida
styrelsen godkände revidering av GAIUS budget. Styrelsemedlemmarna fick ta del av
bugdetrevideringen via styrelsens kommunikationskanal. Bland annat ökades utgifterna för
klädposten för att tillhandahålla mer hållbara crew-kläder. Styrelsen beslutade enhälligt att
godkänna budgetrevideringen.

§ 11 Information: IR
Ordförande informerar styrelsen om mötet med institutionsrådet (IR) som var det andra
mötet med det nytillsatta rådet. Under mötet diskuterades studenters tillgång till gamla
tentamina med studentsvar. Studenter kommer ges rätt att ta del av gamla tentaminafrågor
utan vederlag, men tentamina med studentsvar kommer lämnas ut mot ersättning enligt
avgiftsförordningen. Ordförande lägger fram ett förslag för styrelsen på en alternativ lösning,
där en möjlighet skulle kunna vara att kursansvariga upprättar ett lösningsförslag eller matris
för hur tentamina bedöms och som studenter kostnadsfritt kan få tillgång till. I dagsläget finns
ingen skyldighet för kursansvariga att upprätta en sådan lösning eller matris.
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Utbildningsansvariga kommer lyfta ordförandens förslag under utbildningsutskottmötet den
26 oktober.
Under IR-mötet presenterades även två nya representanter för rådet, Merima Bruncevic och
Patrik Emblad. Deltagarna på mötet diskuterade även olika kostnadsposter och ordförande
informerar styrelsen om att institutionen ska göra en kostnadsanalys av flera poster i
budgeten.

§ 12 Information och beslut: Tid och plats, m.m. inför årsmötet 2021
Styrelsen diskuterar lämplig tid för årsmötet. Kl. 17:15 läggs fram som ett förslag och
styrelsen beslutar enhälligt att årsmötet ska hållas kl. 17:15. De medlemmar som deltar på
årsmötet kommer att bjudas på bland annat frallor. Mötet kommer att livesändas för åskådare
som inte kommer kunna delta på plats, dessa kommer dock inte kunna rösta på mötet.
Styrelsen diskuterar även lämplig sal för årsmötet och vice ordförande föreslår SEB-salen.
Övriga i styrelsen instämmer att det är en bra lokal och beslutar enhälligt att årsmötet ska
föreslås att hållas i SEB-salen. Vice ordförande informerar styrelsen om att Love Josefsson
ska vara mötesordförande och att kallelse för årsmötet kommer inom kort.

§ 13 Diskussion och beslut: Lämplig tid för “Facebook-kandidaturer”
Styrelsen diskuterar lämplig tid för “Facebook-kandidaturer”. När kallelsen till årsmötet
kommer ut börjar somliga att kandidera till poster i Juridiska Föreningens styrelse. Det är
vanligt att kandidater marknadsför sina kandidaturer på Facebook inför kandidatutfrågning
och årsmötet genom att skapa ett evenemang eller dela inlägg i JURIST?
JAVISST!-grupperna. Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med att sprida sina kandidaturer
på Facebook. Styrelsen diskuterar alternativ som innebär viss begränsning om när det ska
vara möjligt att börja marknadsföra sin kandidatur. Ett förslag är att kandidaterna får börja
marknadsföra samtidigt som posterna utlyses. Det andra förslaget är att kandidaterna får börja
marknadsföra den 22 november vilket är en vecka innan ansökan stängs (30 november) och
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fram till årsmötet. Det tredje förslaget är att kandidaterna inte alls får marknadsföra sin
kandidatur. Styrelsen beslutar att kandidaterna får börja sprida sina kandidaturer den 22
november.

§ 14 Information: Arbetsbeskrivningar
Vice ordförande informerar styrelsen om att respektive post ska granska sina
arbetsbeskrivningar.

§ 15 Övrigt
Fotograf på balen
Kommunikationsansvarig har blivit tillfrågad av en fotograf gällande fotografering på
Juridiska Föreningens årsbal. Evenemangsansvariga informerar om att en fotograf redan har
bokats.

§ 16 Nästa möte
Torsdag den 4 november kl. 8:00 - 9:00.

§ 17 Mötets avslutande
Mötet förklaras avlutat kl. 9:09.

Erik Österberg (31 Oct 2021 14:20 GMT+1)

Ordförande

Chefredaktör
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