
 

§ 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 (ansluter vid punkt § 11) 

Isak Karlsson, idrottsansvarig 

Madeleine Björk, utbildningsansvarig  

Emilia von Hoffmann, utbildningsansvarig  

Klara Johansson, evenemangsansvarig  

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 och Carl Ekvall väljs till mötets sekreterare. 

 

 

§ 5 Val av justerare 

Erik Österberg och Sara Masri väljs till mötets justerare. 

 

 

§ 6 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

 

 

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll 

Vice ordförande går igenom förra (2021-01-11) mötesprotokollet. 

 

 

§ 8 Varvet runt (poster och arbetsgrupper) 

Näringslivsansvariga 

Näringslivsansvariga har förberett inför överlämningen till tillträdande näringslivsansvariga 

och har i övrigt skött det löpande arbetet genom mailkontakt med föreningens 

samarbetspartners. 

 

 

Ordförande 

Ordförande har haft ett möte med institutionsrådet och har förberett inför styrelsens 

överlämning. Ordförande informerar övriga i styrelsen om att det har förts diskussioner kring 

en enkät som upprättades tillsammans med Juris studerandes riksorganisation (JURO) som 

berörde psykisk ohälsa (se § 12 Övrigt). 
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Kommunikationsansvarig 

Kommunikationsansvarig har skött det löpande arbetet genom att uppdatera föreningens 

sociala medier och hemsida.  

 

 

Evenemangsansvariga 

Evenemangsansvariga har granskat kvitton från tidigare anordnade evenemang och har i 

övrigt skött det löpande arbetet.  

 

 

Idrottansvarig 

Idrottsansvarig har haft ett möte med tillträdande idrottsansvarig och har mottagit ett diplom 

från Korpen på grund av att Sveriges Rikes Lag kom tvåa i turneringen.  

 

 

Sekreterare 

Sekreterare har skött det löpande arbetet genom att sammanställa föregående 

styrelsemötesprotokoll och har även haft ett möte tillsammans med riksarrangören och övriga 

lokalarrangörer för Svenska Juridiska Mästerskapen (SJM).  

 

 

Utbildningsansvariga 

Utbildningsansvariga har valt kursombud inför vårterminens kurser och har haft ett möte med 

Education committee (Educ). Under mötet utvärderades det gångna året. 

Utbildningsansvariga informerar övriga i styrelsen om att de har ett utbildningsutskottsmöte 

och ett möte med den lokala arbetsgruppen (LAMG) kvar innan verksamhetsårets slut.   
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Kassör 

Kassör har haft ett utvärderingsmöte med HHGS avseende verksamhetsårets budget för 

21/22. Kassör informerar övriga i styrelsen om att intäkterna är något högre än planerad 

budget men att det är marginellt. Kassör har även granskat föreningens kortköp och har 

arbetat med kvarvarande fakturor.  

 

 

Vice ordförande 

Vice ordförande har sedan föregående styrelsemöte arbetat med förberedelserna inför 

styrelsens överlämning till tillträdande styrelse som ägde rum den 15 januari. Vice 

ordförande har även haft kontakt med institutionen angående hur nuvarande styrelse ska 

lämna över sina nycklar till JF-kontoret till tillträdande styrelse. 

 

 

Arbetsgrupp: Renoveringsgrupp 

Arbetsgruppen för renoveringen av JF-rummet har haft kontakt med institutionen angående 

när JF-rummet kan börja renoveras men inget beslut har ännu tagits. 

 

 

§ 9 Information: Stipendium för studentaktiviteter 

Utbildningsansvariga informerar övriga i styrelsen om att det finns en möjlighet för JF att 

söka bidrag från Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond. Det är ett bidrag som kan 

sökas för olika studentaktiviteter. Utbildningsansvariga har informerats om att sista 

ansökningsdag är 25 februari och styrelsen är överens om att det är en möjlighet för 

tillträdande styrelsen att söka stipendiet.  

 

 

§ 10 Information: Praktiska förberedelser inför överlämning  

Vice ordförande informerar styrelsen om att nuvarande styrelse inte längre kommer att ha 

tillgång till styrelsens kommunikationskanal Slack efter den 28 januari. 
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Styrelsemedlemmarna kan dock spara ner det innehåll som finns tillgängligt. Slack kommer 

att tas bort för nuvarande styrelsemedlemmar för att tillträdande styrelse ska kunna börja 

använda kommunikationskanalen. Vice ordförande informerar övriga i styrelsen om att vice 

ordförande har haft kontakt med institutionen avseende nyckelöverlämning till tillträdande 

styrelse för tillgång till JF-rummet. Vice ordförande har ännu inte fått återkoppling angående 

hur överlämningen ska gå till och inväntar ytterligare information. 

 

 

§ 11 Diskussion: Seminarium i straffrätt 

Utbildningsansvariga informerar styrelsen om att det kommer anordnas ett seminarium för T4 

med en f.d. amerikansk åklagare. Den f.d. åklagaren är nu är en praktiskt verksam jurist som 

främst arbetar med frågor kring sexuell exploatering och trauma. Seminariet kommer att 

anordnas den 14 februari mellan kl. 13:00 – 15:00. Föreningens inspector, Sebastian Wejedal 

som även undervisar på T4, har kontaktat föreningen eftersom det sannolikt finns ett intresse 

hos studenter som läser andra terminer att delta på seminariet. Styrelsen diskuterar förslaget 

och möjligheten för föreningen att samordna seminariet tillsammans med Juridiska 

institutionen (Ji) inom området för straff- och processrättsliga miljöer. Styrelsen anser att det 

är en god idé och är överens om att det är något som bör tillfalla tillträdande styrelse att 

anordna. Styrelsen diskuterar hur seminariet bör marknadsföras och är överens om att 

lämpligt forum är föreningens sociala medier samt genom bland annat ett Canvasanslag.   

Melina Johannesson ansluter vid kl. 8:37.  
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§ 12 Övrigt 

Enkät - JURO 

Ordförande informerar övriga i styrelsen om att resultaten har sammanställts för den enkät 

som upprättades under vårterminen 2021. Enkäten upprättades för att kartlägga 

juriststudenters psykiska hälsa. Enkäten upprättades av Juris studerandes riksorganisation 

(JURO) tillsammans med en psykolog som är aktiv inom juristbranschen. Det är psykologen 

som har sammanställt enkätens resultat och har kontaktat JURO avseende hur resultatet ska 

presenteras. Psykologen har lagt fram ett förslag om att offentliggöra resultatet i samarbete 

med en juristbyrå. Ordförande informerar styrelsen om att JURO inte har antagit förslaget 

utan har fört en diskussion kring förslaget. Eftersom JURO är oberoende kan det därmed vara 

fördelaktigt att inte samarbeta med en byrå. JURO har ännu inte heller fått ta del av enkätens 

resultat och det är en fråga för JURO:s presidie och föreningens tillträdande ordförande, Carl 

Ekvall, att diskutera vidare. 

 

Ordförande informerar även styrelsen om att psykologen har upprättat enkäten i samarbete 

med JURO utan erhållen ersättning, vilket inte kommer att vara möjligt i framtiden. JURO 

har diskuterat möjliga framtida samarbetspartners och styrelsen diskuterar hur ett fortsatt 

samarbete bör se ut.  

 

 

§ 13 Nästa möte 

Förevarande styrelsemöte var det sista mötet för styrelsen för verksamhetsåret 21/22. 

Tillträdande styrelse kommer att besluta om tid för nästa möte.  

 

 

§ 14 Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet med att tacka nuvarande styrelse för verksamhetsåret. 

 

Mötet förklaras avslutat kl. 8:57.  

Erik Österberg (31 Jan 2022 16:34 GMT+1)

Ordförande
SARA MASRI (31 Jan 2022 21:46 GMT+1)

Kommunikationsansvarig
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