§ 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 (ansluter vid punkt § 8)
Nellie Karlsson, evenemangsansvarig
Sara Masri, kommunikationsansvarig
Carl Ekvall, näringslivsansvarig
Emilia Alfredsson, 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 Melina Johannesson 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)
Näringslivsansvariga (genom Carl Ekvall och Emilia Alfredsson)
Näringslivsansvariga informerar styrelsen om att det har varit mindre arbetsbelastning över
jul men att näringslivsansvariga har börjat planera för att boka in möten.
Näringslivsansvariga har arbetat med sitt testamente som innefattar information och
instruktioner avseende styrelseposten till postens efterträdande.

Chefredaktör
Chefredaktör har arbetat med sitt testamente innefattande information och instruktioner till
postens efterträdare. Chefredaktör har haft kontakt med kommunikationsansvarig angående
nästa nummer av Rättstrycket. Chefredaktör informerar övriga i styrelsen om att några
annonser från föreningens samarbetspartners har försvunnit i samband med när tidningen
trycktes (se punkt § 13).
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Ordförande
Ordförande har arbetat med förberedelserna inför styrelsens överlämning till nästkommande
styrelse. Överlämningen äger rum i Göteborg den 15 januari. Ordförande har även diskuterat
Törstday tillsammans med föreningens inspectorer och vice ordförande (se punkt § 16).
Ordförande har i övrigt skött det löpande arbetet med något färre uppgifter än vanligt på
grund av juluppehållet.

Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har skött det löpande arbetet genom att uppdatera föreningens
sociala medier och hemsida. Kommunikationsansvarig har även genomfört några ändringar
avseende flikar på hemsidan.

Kassör
Kassör har skött det löpande arbetet genom faktureringsarbete.

Sekreterare
Sekreterare har arbetat med förberedelserna inför Svenska Juridiska Mästerskapen (SJM).
Sekreterare har haft ett möte tillsammans med det nya SJM-utskottet och har hämtat material
för att marknadsföra tävlingen.

Utbildningsansvariga (genom Madeleine Björk och Emilia von Hoffmann)
Utbildningsansvariga har haft ett möte tillsammans med kursombuden för termin tre och
institutionen, ett möte med utbildningsutskottet (UU) samt ett möte med terminens
kursombud (se punkt § 14, § 17 respektive § 18). Utbildningsansvariga har även börjat söka
kursombud inför vårterminen och har haft mailkontakt med institutionen angående salstentor
och distansundervisning.
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Evenemangsansvariga (genom Nellie Karlsson och Klara Johansson)
Evenemangsansvariga har arbetat med sitt testamente innefattande information och
instruktioner till postens efterträdare. Evenemangsansvariga har även hanterat efterarbete
med anledning av föreningens julbord som anordnades den 17 december.

Vice ordförande
Vice ordförande har planerat inför styrelsens överlämning till den tillträdande styrelsen som
äger rum den 15 januari i Göteborg. Vice ordförande har inför dagen bokat in en
styrelsegemensam aktivitet och bokat bord på en restaurang inför kvällen. Vice ordförande
har även sammanställt styrelsemedlemmarnas testamenten och skickat ut dessa till posternas
efterträdare.

Arbetsgrupp: Renovering
Ordförande har haft ett möte med institutionen och diskuterade under mötet när renoveringen
ska påbörjas. Inga beslut togs men renoveringen kommer förmodligen inte påbörjas förrän
nästkommande styrelse blir verksam. Ordförande har löpande kontakt med institutionen
angående renoveringen och inom kort ha ett till möte.
Klara Johansson ansluter kl. 8:06.

§ 9 Protokollförande av PC-beslut: SJM-utskottet
Under vecka 51 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 SJM-utskottets sammansättning för 2022. Förslaget lades fram av
nuvarande sekreterare och tillträdande sekreterare, Sadaf Atash-Faraz. Förslaget innebar att
SJM-utskottet skulle bestå av Anna Nyström och Linnea Hood. Sökandena går olika terminer
vilket kan underlätta tävlingens genomförande. Antalet motiveras med att tävlingen de
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senaste två åren varit inställd respektive digital vilket innebär fler arbetsuppgifter om SJM
kommer att arrangeras som innan pandemin. Även om pandemin påverkar SJM 2022 så är
det positivt att fler studenter ges möjlighet att engagera sig i föreningen. Styrelsen beslutade
enhälligt att SJM-utskottet skulle bestå av Anna Nyström och Linnea Hood.

§ 10 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
var anonymt och berörde diplomeringen för årets avgångsklass. Klaganden påpekade bland
annat att det inte kommit ut någon information angående datum eller tid. Ordföranden
informerar om att det, ett år med mer neutrala förutsättningar, inte heller i det här läget hade
informerats om diplomeringen vid det här tillfälle. Det är tillträdande styrelse (22/23) som
arrangerar diplomeringen som nu är för handen. Givet det läge vi nu befinner oss i är det
svårt att ge någon prognos kring huruvida någon diplomering kommer vara möjlig att
genomföra under våren. Det har dock inte fattats något beslut ännu kring hur och när den
genomförs. Tillträdande styrelse kommer att informera studenterna på lämpliga platser, så
som facebookgruppen "JURIST? JAVISST! Class of 2022".

§ 11 Diskussion: Förberedelser inför överlämning
Vice ordförande påminner styrelsen om att överlämningen till den nya styrelsen inträffar
lördag den 15 januari. Den nya styrelsen tillträder vid månadsskiftet och överlämningen
anordnas för att underlätta övergången. Vice ordförande informerar om att det är önskvärt att
några i styrelsen åtar sig olika ansvarsområde inför överlämningen. Vidare ska varje
styrelsemedlem hålla ett kort anförande för att presentera sin post. Vice ordförande lyfter
frågan om någon i styrelsen kan inhandla fika, vara ansvarig för att koka kaffe på morgonen
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samt hämta mat till dagen. Evenemangsansvarig Nellie Karlsson och näringslivsansvariga
Carl Ekvall och Emilia Alfredsson meddelar sitt intresse.

§ 12 Information: Tentor på distans
Utbildningsansvariga informerar övriga i styrelsen att institutionen har tagit ett beslut att
termin ett och fem kommer skriva hemtentamen istället för salstentamen. Många studenter
har uttryckt sin oro för ökad smittspridning. Utbildningsansvariga har även haft kontakt med
kursansvariga och institutionen rörande möjligheten att ge extra omtentamenstillfällen på
grund av pandemin och dess konsekvenser. Institutionen diskuterar frågan och
utbildningsansvariga har ännu inte fått någon ytterligare information.

§ 13 Information: Omtryck av Rättstrycket
Chefredaktör informerar övriga i styrelsen om att det saknas annonser från några av
föreningens samarbetspartners i det senaste numret av Rättstrycket. Alla kontrollåtgärder
vidtogs inför publiceringen men efter den sista granskningen i samband med att tidningen
trycktes försvann materialet. De felaktiga tidningarna hann inte delas med studenterna.
Chefredaktör informerar styrelsen om att tryckeriet har kontaktats om incidenten, varav en ny
digital version kommer att ges ut kostnadsfritt. Däremot kommer föreningen behöva utge
ersättning för att trycka nya fysiska exemplar. Styrelsen diskuterar om Rättstrycket ska
omtryckas och i hur många exemplar. Styrelsen är eniga över vikten att värna om föreningens
samarbetspartners och kommer överens om att trycka tidningen i 180 nya exemplar.
Chefredaktör kommer att ta kontakt med berörda samarbetspartners omgående.

§ 14 Information: Möte mellan T3:s kursombud och institutionen
Utbildningsansvariga har haft ett möte med T3:s kursombud, kursansvariga, föreläsare och
övriga från Juridiska institutionen för att diskutera situationen i den årskull som under hösten
läst termin tre. Kursombuden informerade övriga deltagare vid mötet om incidenter som har
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inträffat under bland annat föreläsningar. Institutionen diskuterade problematiken och
meddelade övriga på mötet att institutionen skulle återkomma med ett åtgärdsprogram.
Utbildningsansvariga informerar övriga i styrelsen att institutionen nu har upprättat ett
åtgärdsprogram. Bland annat innebär åtgärdsprogrammet ett anslag på Canvas om
professionellt bemötande, vilket redan har delats med studenterna. I början av
straffrättskursen, som infaller under första läsperioden under vårterminen, kommer föreläsare
vid institutionen träffa studenterna för ett samtal om problematiken samt ännu ett
Canvasmeddelande.
Ytterligare en åtgärd är att chattfunktionen på Zoom stängs av tillfälligt och då blir den enda
möjligheten att kommunicera med såväl lärare som medstudenter att räcka upp handen i
Zoom. Styrelsen diskuterar åtgärden och att den kan vara begränsande för de studenter som
inte vill prata inför alla. Utbildningsansvariga informerar övriga i styrelsen att institutionen
motiverar åtgärden med att det blir mer likt platsbaserad undervisning eftersom
juristprogrammet normalt är campusbaserad där studenter endast kan ställa muntliga frågor.
Åtgärdsprogrammet innehåller även bland annat en uppföljning av de doktorander som har
påverkats av incidenterna under höstterminen. Utbildningsansvariga meddelar styrelsen att
det kommer göras en uppföljning av programmet vid nästa UU-möte där även kursombuden
för termin tre kommer att delta.

§ 15 Diskussion: Nya restriktioner
Ordförande informerar övriga i styrelsen om de nya restriktionerna som har införts till följd
av pandemin. Det påverkar föreningens verksamhet genom att det inte är möjligt att anordna
sittningar och andra fysiska event. Nuvarande styrelse kommer därför inte kunna arrangera
något ytterligare event och verksamhetsåret 21/22 har därmed haft sitt sista platsbaserade
event. Styrelsen diskuterar även antalet personer som får befinna sig i JF-rummet. Föreningen
inväntar mer information och beslut från institutionen eftersom rummet tillhör JI:s lokaler.
Styrelsen har inte heller märkt av någon trängsel vid personliga besök i JF-rummet. Skulle en
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situation uppstå där trängsel uppkommer kommer styrelsen att ompröva beslutet att låta
rummet vara öppet utan antalsbegränsning.

§ 16 Diskussion: Törstday
Ordförande informerar styrelsen om Törstday som har varit ett återkommande event under
tidigare år men som inte har arrangerats de senaste verksamhetsåren. Törstday planerades att
arrangeras nu i januari 2022 tillsammans med föreningens inspectorer. Evenemanget
innefattar att en praktiskt verksam jurist eller anställd vid JI höll en populärvetenskaplig,
kortare föreläsning och efteråt kunde studenter mingla med föreläsaren. Törstdays syfte var
att stärka förhållandet mellan inspectorer samt lärare vid JI och studenter under mer
avslappnade förhållande, likt en afterwork. Ordförande har haft en dialog tillsammans med
föreningens pro-inspector, Zuzan Ismail, inspector, Sebastian Wejedal och vice ordförande
angående att återuppta Törstday. Dialogen fördes innan de nya restriktionerna trädde i kraft
och till följd av de nya kommer inte evenemanget återupptas under nuvarande verksamhetsår.
Styrelsen diskuterar om förslaget att återinföra Törstday bör skickas vidare till nästa styrelse
och är överens om att det är en god idé.

§ 17 Information: UU
Utbildningsansvariga informerar övriga i styrelsen om vad som diskuterades under
utbildningsutskottmötet (UU) den 21 december. Utbildningsansvariga meddelade övriga
under UU-mötet om önskemål från studenter att fördjupningskurserna såsom rättspraktik,
migrationsrätt och straffrätten ska ges igen. Institutionen arbetar med att återinföra kurserna
men kunde inte ge något besked på plats. Under mötet diskuterades även upplägget på termin
tre där både miljörättstentamen och uppsatsskrivning ligger i tätt inpå efter juluppehållet
vilket ger upphov till hög arbetsbelastning. Institutionen meddelade att kursen kommer ses
över i sin helhet och göras om, likt andra terminskurser och brytas ned i mindre delkurser.
Under mötet diskuterades även förslaget att införa bestämda tider för då betyg läggs upp på
Ladok. Institutionen informerade övriga på mötet att det är svårt att införa bestämda tider. Det
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föreligger även viss problematik då studentkollektivet inte är överens kring vilken tid ett
sådant utskick skulle vara önskvärt. Notisen är det sista momentet för att kungöra resultatet
på tentamen, vilket kan leda till svårigheter för examinatorer att planera utskicket.
Utbildningsansvariga informerades även om att studenter kan ansöka om pedagogiskt stöd för
vissa psykiska sjukdomar och då kan studenter beviljas olika hjälpmedel utefter behov, och
inte endast förlängd skrivtid för tentamen. Utbildningsansvariga informerades även om att
återsamlingsplats vid brand är bakom Samhällsvetenskapliga biblioteket trots ombyggnation.
Under mötes upplystes även deltagarna på var det finns studieplatser nu när
Samhällsvetenskapliga biblioteket har stängt. Lokalen Linden, som ligger nära tentasalen har
150 platser (Allégatan 5) och Studenternas hus har ungefär 400 studieplatser.

§ 18 Information: Kursombudutskottet
Utbildningsansvariga har haft ett möte med terminens kursombud som även var det sista
mötet med nuvarande kursombud. Under mötet framkom synpunkter avseende upplägget på
vissa föreläsningar. Det framkom även att studenterna på termin tre har upplevt en hög
arbetsbelastning även under röda dagar. Under föregående utbildningsutskottsmöte
meddelades deltagarna om att kursen på termin tre kommer ses över i dess helhet (se ovan
punkt § 17). I övrigt diskuterades olika kursutvärderingar.

§ 19 Övrigt
Inget övrigt tas upp.

§ 20 Nästa möte
Tisdag den 18/1 kl. 8:00 - 9:00.

§ 21 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 9:12.

Erik Österberg (18 Jan 2022 08:43 GMT+1)

Ordförande

Melina Johannesson (18 Jan 2022 09:55 GMT+1)
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