§ 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
Madeleine Björk, utbildningsansvarig
Emilia von Hoffmann, utbildningsansvarig
Klara Johansson, evenemangsansvarig
Nellie Karlsson, evenemangsansvarig
Sara Masri, kommunikationsansvarig
Isak Karlsson, idrottsansvarig

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

EvH
EvH

EÖ

§ 4 Val av mötets sekreterare
Emma Eliasson väljs till mötets sekreterare.

§ 5 Val av justerare
Erik Österberg och Emilia von Hoffmann väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare går igenom förra (2021-12-07) mötesprotokollet.

§ 8 Varvet runt (poster och arbetsgrupper)
Ordförande
Ordförande informerar övriga i styrelsen om att det har ställts frågor om årsmötesprotokollet
och att frågorna har hanterats. Ordförande har haft kontakt med Juridiska institutionen
angående renoveringen av JF-rummet. Ordförande informerar styrelsen om att institutionen
har tagit kontakt med en konsult som ska ge råd i samband med att nya möbler till JF-rummet
köps in.

Sekreterare
Sekreterare har skött det löpande arbetet genom att sammanställa föregående veckas
styrelsemötesprotokoll och har även sammanställt årsmötesprotokollet från 7 december.
Sekreterare har haft ett möte med övriga lokalarrangörer för Svenska Juridiska Mästerskapen
2022.

EvH
EvH

EÖ

Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har skött det löpande arbetet genom att uppdatera föreningens
sociala medier och hemsida och har även bemannat föreningens monter under
GAIUS-mässan som ägde rum den 9 december. Kommunikationsansvarig har arbetat med sitt
testamente som innefattar information och instruktioner avseende styrelseposten till
efterträdande kommunikationsansvarig.

Utbildningsansvariga (genom Madeleine Björk och Emilia von Hoffmann)
Utbildningsansvariga har haft kontakt med terminens kursombud och har bokat in ett möte
med kursombuden och Juridiska institutionen (JI), bland annat ska JIs arbetsmiljöombud och
ansvarig för likabehandlingsfrågor delta. Utbildningsansvarig Madeleine Björk har bemannat
föreningens monter under GAIUS-mässan som ägde rum den 9 december.
Utbildningsansvarig Emilia von Hoffmann har börjat arbeta med utbildningsansvarigas
testamente innefattade information och instruktioner avseende styrelseposten till
efterträdande utbildningsansvariga.

Evenemangsansvariga (genom Nellie Karlsson och Klara Johansson)
Evenemangsansvariga har planerat inför föreningens beer pong-turnering den 14 december
och föreningens julbord som äger rum den 17 december.

Chefredaktör
Chefredaktör har bemannat föreningens monter under GAIUS-mässan som ägde rum den 9
december och har mottagit en layoutfil från ansvarig för Rättstryckets layout som har
granskats.

EvH
EvH

EÖ

Kassör
Kassör har skött det löpande arbetet genom faktureringsarbete och har tillsammans med
projektgruppen för GAIUS arrangerat GAIUS 2021.2 som ägde rum den 9 december.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig informerar styrelsen om volleybollturneringen som arrangerades den 11
december och att turneringen var uppskattad av de som deltog. Idrottsansvarig har planerat
inför Sveriges Rikes Lags lagfest den 16 december.

Vice ordförande
Vice ordförande har haft mycket förberedande arbete inför årsmötet som ägde rum den 7
december och informerar övriga i styrelsen att det var ett stort årsmöte jämfört med tidigare
år. Vice ordförande har även upprättat en Faceboook-grupp för att sammanställa deltagarna
inför kommande överlämningsresa mellan avgående och tillträdande styrelse. På grund av
sjukdom fick vice ordförande istället för ordförande delta på ett institutionsrådsmöte (se
punkt § 9) och hålla ett invigningstal på GAIUS-mässan.

Arbetsgrupp: Stadgar
Arbetsgruppen för föreningens stadgar har arbetat fram ett förslag på stadgerevidering som
styrelsen la fram som en styrelsegemensam motion vid årsmötet den 7 december. Motionen
beslutades av årsmötet men stadgeändringen trädde inte ikraft efter årsmötet. Enligt
stadgarna krävs det beslut vid två på varandra följande årsmöten med minst två månader
emellan för att en stadgeändring ska träda ikraft.

EvH
EvH

EÖ

Arbetsgrupp: Renovering
Arbetsgruppen för renoveringen av JF-rummet har varit i kontakt med Juridiska institutionen.
Ordförande informerar styrelsen om planeringsarbetet och att institutionen har haft kontakt
med en konsult som ska ge råd vid inköp av nya möbler till JF-rummet. Ordförande har bokat
in ett möte med institutionen rörande renoveringen.

Arbetsgrupp: Halvtidsfesten
Halvtidsfesten för studenterna på termin 5 arrangeras den 13 december.

§ 9 Information: IR
Vice ordförande deltog istället för ordförande på grund av sjukdom på ett
institutionsrådsmöte (IR). Vice ordförande informerar styrelsen om vad som diskuterades
under mötet. Bland annat informerades deltagarna om vad som diskuterats på ett
utbildningsutskottsmöte för två veckor sedan. Under IR-mötet diskuterades även
problematiken kring en terminsklass på juristprogrammet. Även en fördjupningskurs,
Rättspraktiken, som tillhandahålls av Juridiska institutionen diskuterades men inget beslut
togs i frågan. Deltagarna informerades även om en pågående rekryteringsprocess för lärare.

§ 10 Diskussion: Nya allmänna råd och hur det påverkar JF:s verksamhet
Ordförande informerar övriga i styrelsen om de nya allmänna råden och rekommendationerna
som började gälla den 8 december. Styrelsen diskuterar hur föreningen ska förhålla sig till
dessa. Föreningen har vid tidigare rekommendationer förhållit sig till allmänna råd och
rekommendationer vilket även kommer att göras framgent. Styrelsen diskuterar vikten av att
hålla avstånd och att det ska finnas goda möjligheter att hålla avstånd på evenemang
arrangerade av Juridiska Föreningen samt i JF-rummet. Ordförande föreslår inför kommande
evenemang att vidta åtgärder så som enkelriktade gångar och att tillhandahålla handsprit.

EvH
EvH

EÖ

Föreningen har ett ansvar gentemot föreningens medlemmar att arrangera evenemang i
enlighet med allmänna råd och rekommendationer.
Ordförande informerar även övriga i styrelsen om att det eventuellt kan införas en
begränsning av antal personer i JF-rummet igen men att ordförande ska diskutera frågan
vidare med institutionen.

§ 11 JF Klaga
Det har inkommit två klagomål till JF klaga. Syftet med JF klaga är att studenter ska ha
möjlighet att framföra sina 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.
11.1 GAIUS goodiebags
Det inlämnade klagomålet berörde innehållet i de goodiebags som delades ut av GAIUS som
bland annat innehöll en intimtvål. Klaganden var anonym och önskade ingen personlig
återkoppling. Klaganden påpekade att tvålen inte har några påvisbara hälsofrämjande effekter
samt att innehållet inte är lämpligt eftersom det bidrar till att upprätthålla förtryck och ett
sexistiska synsätt. Styrelsen diskuterar innehållet och även innehåll från tidigare goodiebags.
Vice ordförande informerar styrelsen att projektledarna för GAIUS har kontaktats och
informerats om klagomålet. I framtiden kommer det föras mer ingående diskussioner kring
goodiebagsen och dess innehåll för att undvika olämpligt innehåll.
Ordförande informerar övriga i styrelsen i samband med diskussionen om sitt önskemål att JF
i Handels Council for Sustainability borde verka för att införa en policy som innebär att
goodiebags inte längre ska delas ut på grund av hållbarhetsskäl.

EvH
EvH

EÖ

11.2 GAIUS samarbetspartner
Det andra inlämnade klagomålet rörde en av GAIUS samarbetspartners. Klaganden
informerar om att klagomålet vänder sig till föreningen för att GAIUS ligger under JF.
Klagande har angett att styrelsen får återkoppla. Klagande meddelar att flertalet studenter
under GAIUS-mässan upplevde att en av GAIUS samarbetspartner fällde olämpliga och
kränkande kommentarer som klaganden bland annat påpekar strider mot JF:s värdegrund.
Styrelsen diskuterar det inkomna klagomålet och anser att det är ett oacceptabelt beteende
som bör diskuteras vidare. Eftersom GAIUS samarbetspartners är fristående från JF har
föreningen ingen möjlighet att ta ett beslut i frågan. Föreningen kan dock inta en rådgivande
roll och framföra sina synpunkter till GAIUS inför nästa års mässa och ge rekommendationer
om framtida samarbeten.

§ 12 Övrigt
Presentkort på GAIUS
Under GAIUS-mässan den 9 december anordnade föreningen en tävling för studenterna via
Instagram. Styrelsen diskuterar hur en vinnare ska utses och kommer överens om vem som
ska tilldelas en lagbok som förstapris och vilka som kommer tilldelas andrapriserna i form av
presentkort på Benne pastabar.

§ 13 Nästa möte
Tid för nästa styrelsemöte är preliminärt den 4 januari på grund av juluppehåll.

§ 14 Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl. 8:53.
19 dec 2021
Erik Österberg (19 Dec 2021 22:54 GMT+1)

Ordförande

19 dec 2021

Emilia von Hoffmann

Emilia von Hoffmann (19 Dec 2021 23:06 GMT+1)

Utbildningsansvarig
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