§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl. 8:03.

§ 2 Närvarande ledamöter
Erik Österberg, ordförande
Natasha Mattsson Larsson, vice ordförande
Tobias Vallin, kassör
Emma Eliasson, sekreterare
Melina Johannesson, chefredaktör
Carl Ekvall, näringslivsansvarig
Emilia Alfredsson, näringslivsansvarig
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.
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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
Tillägg:
● § 14 Diskussion: Musikhjälpen
● § 15 JF klaga
Dagordningen fastställs med tilläggen.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare går igenom förra (2021-11-30) mötesprotokollet.

§ 8 Varvet runt (poster och arbetsgrupper)
Kassör
Kassör har skött det löpande arbetet genom faktureringsarbete och har arbetat inför
GAIUS-mässan som äger rum den 9 december.

Utbildningsansvariga (genom Madeleine Björk och Emilia von Hoffmann)
Utbildningsansvariga har arrangerat föreningens klädinsamling tillsammans med
initiativtagarna Robin Nappo och Jakob Lundblad. Det fanns bland annat möjlighet att lämna
in kläder och hygienartiklar under två dagar, 1 - 2 december. Utbildningsansvarig Madeleine
Björk har tillsammans med initiativtagaren Robin Nappo upprättat ett testamente med
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instruktioner för klädinsamlingen för nästkommande verksamhetsår. Utbildningsansvariga
har även haft ett möte med utbildningsutskottet.

Sekreterare
Sekreterare har skött det löpande arbetet genom att sammanställa föregående veckas
styrelsemötesprotokoll och har haft ett möte med HHGS angående utdrag av medlemslistor
till årsmötet. Sekreterare har även påbörjat förberedelserna för att utlysa ett utskott till
Svenska Juridiska Mästerskapen.

Näringslivsansvariga (genom Carl Ekvall och Emilia Alfredsson)
Näringslivsansvariga arrangerade tillsammans med näringslivsutskottet föregående vecka
Stockholmsresan mellan 1 - 3 december. Näringslivsansvariga upplyser övriga i styrelsen att
näringslivsutskottet har varit till stor hjälp för förberedelserna inför resan och även under
resans gång i Stockholm.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har tillsammans med idrottsutskottet planerat inför föreningens
volleybollturnering med efterföljande sittning den 11 december och inför Sverige Rikes Lags
lagfest den 16 december.

Evenemangsansvariga (genom Nellie Karlsson och Klara Johansson)
Evenemangsansvariga har planerat inför föreningens beer pong-turnering som äger rum den
14 december och inför föreningens julbord den 17 december.
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Chefredaktör
Chefredaktör informerar övriga i styrelsen att Rättstrycket har granskats av tidningens
layoutansvarig. Chefredaktör har utifrån feedback från layoutansvarig arbetat med några
detaljer rörande tidningens layout, bland annat med formatet för några annonser från
föreningens samarbetspartners.

Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har planerat och marknadsfört inför årsmötet.
Kommunikationsansvarig har även skött det löpande arbetet genom att uppdatera föreningens
sociala medier och hemsida.

Ordförande
Ordförande har deltagit på en workshop för Juris studerandes riksorganisation (JURO)
tillsammans med vice ordförande i Umeå som ägde rum den 2 december med tillhörande
bankett. Ordförande har även planerat inför föreningens årsmöte den 7 december.

Vice ordförande
Vice ordförande har deltagit på ordförandemöte i Umeå som ägde rum den 2 december
tillsammans med ordförande. Vice ordförande har även planerat inför föreningens årsmöte
den 7 december och inför styrelsens julmys den 15 december.

Arbetsgrupp: Stadgar
Arbetsgruppen för föreningens stadgar har arbetat fram ett förslag på revidering av
föreningens stadgar. Vid föregående styrelsemöte beslutade styrelsen att förslaget ska läggas
fram som en styrelsegemensam motion på årsmötet den 7 december.
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Arbetsgrupp: Renovering
Ordförande informerar övriga i styrelsen att ordförande har haft ett möte med Juridiska
institutionen (JI) genom Bitte Klevendal och diskuterat renoveringen av JF-rummet. Under
mötet diskuterades vad för typ av möbler som ska köpas in till JF-rummet i samband med
renoveringen. Institutionen önskar att styrelsen köper in brandsäkra möbler och att styrelsen
samråder med institutionen vid inköpen. Styrelsen diskuterar förslaget är överens om att
styrelsen ska samråda med institutionen eftersom JF-rummet är en del av JI.

Arbetsgrupp: Halvtidsfest
Arbetsgruppen för halvtidsfesten som arrangeras för termin fem äger rum den 13 december.
Näringslivsansvarig Emilia Alfredsson informerar styrelsen om att förberedelserna är så gott
som klara och att det har sålts runt 120 biljetter.

§ 9 Information: GAIUS, deltagande och bemanning
GAIUS-mässan äger rum den 9 december där Juridiska Föreningen kommer ha en monter
som ska vara bemannad mellan kl. 10 - 16. Montern ska bemannas av styrelsemedlemmarna
vilka ska marknadsföra föreningen och kommunicera med studenterna som besöker mässan.
Några av styrelsens medlemmar kommer att vara crew för GAIUS under mässan och
styrelsen diskuterar monterns bemanning. Vice ordförande kommer att upprätta ett excelark
för att styrelsemedlemmarna ska kunna anmäla när de kan delta. Styrelsen diskuterar även en
lämplig aktivitet som kan anordnas för studenterna. Kassör föreslår ett quiz där ett första- och
andrapris ska delas ut. Förslag på pris är en lagbok som föreningen innehar samt två
presentkort från Benne pastabar. Styrelsen är även överens om att Rättstrycket ska
marknadsföras vid montern.
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§ 10 Diskussion: Köp av skylt
Utbildningsansvarig Madeleine Björk informerar styrelsen att det under klädinsamlingen
kunde framgått tydligare på plats att föreningen anordnade en insamling. Utbildningsansvarig
föreslår för övriga i styrelsen att föreningen bör köpa in en skylt som kan ställas på marken
som tydliggör för studenter när föreningen anordnar en aktivitet. Skylten ska bland annat
användas för att visa vägen till rätt sal eller plats. Styrelsen diskuterar förslaget och
instämmer i att det är god idé. Styrelsen beslutar att föreningen ska köpa in en skylt.

§ 11 Diskussion: Betygens betydelse vid ansökan till kontaktsamtal
Ordförande informerar styrelsen om att juriststudenters psykiska ohälsa och betygsstress
diskuterades under JURO:s workshop och hur det förhåller sig vid ansökan till kontaktsamtal.
Kontaktsamtal är ett sätt för studenter att få prata med olika byråer, exempelvis genom
kontaktsamtal under GAIUS - mässan. Under workshopen meddelade några systerföreningar
att möjligheten för studenter att vid ansökan till kontaktsamtal bifoga sina betyg har tagits
bort. Styrelsen diskuterar om det är en fråga som JF Göteborg borde driva för nästkommande
GAIUS - mässa. I samband med diskussionen diskuterar styrelsen betygens betydelse då
studenter söker till Oskyldighetsprojeket. Ordförande och utbildningsansvariga informerar
övriga i styrelsen att betygen till projektet endast ska bifogas för att kunna säkerställa att
studenter har fått godkänt på straff- och processrätten.
Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med att ta bort möjligheten att bifoga betyg vid
ansökan till kontaktsamtal. En fördel är att studenter får möjlighet att söka kontaktsamtal
oavsett vilka betyg de har. En anledning till att ha kvar möjligheten att bifoga betyg kan vara
att byrån i ett senare skede ändå kallar till intervju baserat på studenters betyg. Styrelsen har
en ambition att motverka psykisk ohälsa och styrelsen diskuterar hur diskussionen ska
fortlöpa. Styrelsen kommer överens att diskutera frågan vidare med nästkommande
projektledare för GAIUS 2022.
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Ordförande informerar även övriga i styrelsen att under JURO:s workshop diskuterade
deltagarna möjligheten till att upprätta en gemensam policy för hur de Juridiska Föreningarna
ska hantera sina samarbetspartners. Inget beslut togs och frågan ska diskuteras vidare nästa
år.

§ 12 Diskussion: Studenthälsans närvaro vid JI
Ordförande informerar styrelsen att Studenthälsans närvaro diskuterades under JURO.
Studenthälsan är en organisation som studenter kostnadsfritt kan vända sig till vid upplevelse
av hälsobekymmer på grund av studier. Feelgood Göteborg City är Göteborgs universitets
leverantör av studenthälsa och blev verksamma vid universitetet för ungefär ett år sedan.
Tidigare år var Akademihälsan leverantör. Under JURO:s sammanträde meddelade en av
systerföreningarna (JF Lund) övriga föreningar att de tagit inspiration från läkarprogrammet
vid samma lärosäte. Fakulteten för läkarprogrammet erbjuder samtal för läkarstudenter med
en psykolog, alternativt kurator, som är verksam inom läkarbranschen. JF Lund verkar för att
inrätta ett liknande system för Juridiska Fakulteten i Lund. Ordförande lyfter frågan med
övriga i styrelsen om JF Göteborg ska verka för ett liknande upplägg där psykologen
alternativt kuratorn som juriststudenter kan prata med är specialiserad inom juristbranschen.
Styrelsens informeras om att studenter genom Feelgood kan få tre kostnadsfria samtal med en
psykolog alternativt kurator. Utbildningsansvariga kommer att kontakta Feelgood för att
undersöka hur många juriststudenter som söker sig till dem. Utbildningsansvariga föreslår
även att de ska ta kontakt med annat program, förslagsvis läkarprogrammet, som
tillhandahålls av Göteborgs universitet som har ett liknande upplägg. Utbildningsansvariga
föreslår även att de kan driva frågan vidare i form av skyddsombud och styrelsen instämmer
att det är en god idé.
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§ 13 Diskussion: Photobooth-bilder från årsbalen
Ordförande informerar övriga i styrelsen att Photobooth-bilderna från Juridiska Föreningens
årsbal har skickats digitalt via mail till ordförande och evenemangsansvariga. Styrelsen
beslutar att inte dela bilderna vidare.

§ 14 Diskussion: Musikhjälpen
Ordförande informerar styrelsen om att JF Karlstad har en insamling till Suicide Zero till
minne av en student. Styrelsen kommer överens om att därför inte anordna en tävling för att
samla in pengar till Musikhjälpen utan istället dela insamlingen till Suicide Zero som JF
Karlstad startat genom föreningens Facebook.

§ 15 Information: JF klaga
Det har inkommit ett 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. Det inlämnade klagomålet
berörde frågor som ställdes under kandidatutfrågningen den 4 december. Klagande menade
att frågorna var alltför personligt vinklade och att det kan uppstå en rädsla för att bli utsatt för
påhopp. Styrelsen diskuterar frågorna som ställdes och är eniga över att frågorna ställdes på
fel sätt. Styrelsen diskuterar vidare hur frågor fortsättningsvis bör ställas under utfrågningen.
Frågor som är av mer intern karaktär är styrelsen överens om att de först och främst bör
diskuteras internt och att de frågor som ställs på utfrågningen bör vara på samma nivå för
samtliga kandidater. De frågor som ställs på utfrågningen är kritiska på grund av att
föreningens styrelsemedlemmar ska kunna hantera frågor under verksamhetsåret som är av
mer komplicerad karaktär. Styrelsen diskuterar hur frågor som riktar sig mot en verksam
styrelsemedlem som kandiderar för nästa verksamhetsår ska hanteras.
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Styrelsen diskuterar även valberednings uppsättning. Under föreningens årsmöte som äger
rum den 7 december väljs som praxis valberedningens ordförande för nästa års utfrågning.
Nästkommande styrelsen kommer vidare besluta vilka övriga som ska ingå i valberedningen.
Styrelsen beslutar att diskutera vidare vid ett senare tillfälle hur frågor vid
kandidatutfrågningen ska ställas och formuleras.

§ 14 Övrigt
Inget övrigt tas upp.

§ 15 Nästa möte
Tisdag den 14 december kl. 8:00 - 9:00.

§ 16 Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 9.23.

Erik Österberg (12 Dec 2021 21:21 GMT+1)

Ordförande

M. Johannesson (13 Dec 2021 10:11 GMT+1)

Chefredaktör

Styrelsemötesprotokoll 7 december 2021
Slutgiltig revideringsrapport
Skapad:

2021-12-12

Av:

Erik Österberg (erik.osterberg@live.se)

Status:

Signerat

Transaktions-ID:

CBJCHBCAABAAdECz0d19uTfltvOKW1zZipowQvex0rzG

2021-12-13

Historik
Dokumentet skapades av Erik Österberg (erik.osterberg@live.se)
2021-12-12 - 20:18:53 GMT– IP-adress: 155.4.130.200

Dokumentet skickades med e-post till Erik Österberg (ordf@juridiskaforeningen.se) för signering
2021-12-12 - 20:20:40 GMT

Dokumentet skickades med e-post till M. Johannesson (rattstrycket@juridiskaforeningen.se) för signering
2021-12-12 - 20:20:40 GMT

E-postmeddelandet har visats av Erik Österberg (ordf@juridiskaforeningen.se)
2021-12-12 - 20:20:49 GMT– IP-adress: 66.102.9.185

Dokumentet har e-signerats av Erik Österberg (ordf@juridiskaforeningen.se)
Signaturdatum: 2021-12-12 - 20:21:58 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 155.4.130.200

E-postmeddelandet har visats av M. Johannesson (rattstrycket@juridiskaforeningen.se)
2021-12-13 - 09:09:34 GMT– IP-adress: 66.102.9.181

Dokumentet har e-signerats av M. Johannesson (rattstrycket@juridiskaforeningen.se)
Signaturdatum: 2021-12-13 - 09:11:28 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 46.239.101.118

Avtal har slutförts.
2021-12-13 - 09:11:28 GMT

