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Styrelsemötesprotokoll 2017-03-07 

 
 

§1   Närvarande ledamöter. 
1. Dana Pourkomeylian 

2. Malin Källgren 

3. Enzar Kosuta 

4. Alexandra Thörnroos 

5. Mathilda Lundberg 

6. David Matsson 

7. Victor Abrahamsson 

8. Sara Altino 

9. Cleo Alexanderson 

10. Lina Arvidsson 

11. Joel Lundgren 

 

§2  Mötets öppnande.   
Mötet öppnas. 

 

§3  Val av ordförande.  
Malin Källgren väljs till mötets ordförande. 

 

§4  Val av mötets sekreterare.   
Enzar Kosuta väljs till mötets sekreterare. 
 

§5  Val av justerare.  
Malin Källgren och Dana Pourkomeylian väljs till justerare. 
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§6  Fastställande av dagordning.  
Dagordningen ändras och §15 ”Nollning” läggs till.   
 

§7  Genomgång av respektive verksamhetsområde. 
Näringslivsansvariga har varit på möte med några samarbetspartners och diskuterat 

avtal som dessa ska sluta med Juridiska föreningen. Vissa samarbetspartners vill ändra 

sina avtal. 

 

Kommunikationsansvarig har jobbat med hemsidan och hjälpt evenemangsansvariga. 

Kommunikationsansvarig har jobbat med ändring av webbhotell och ska beställa JF-

tröjor. 

 

Evenemangsansvariga har haft möte med övriga programföreningar och kåren om det 

nya eventet som ska anordnas. Kåren ska sponsra eventet. Evenemangsansvariga har 

planerat den första sittningen och temat kommer vara mellanstadiedisko. De har vidare 

planerat diplomeringen och bokat lokal inför banketten.  

 

Sekreteraren har bokat åklagarföreläsning och jobbat med SJM 2017.  

 

Utbildningsansvariga har varit på SAMO-möte och utbildningsutskottsmöte där 

betygsgränser diskuterades. Styrelsen är samstämmig att Juridiska föreningen bör 

kommunicera ut till studenterna att varje enskild kursansvarig bestämmer 

betygsgränserna. Styrelsen bestämmer att vice utbildningsansvarig ska gå på nästa 

utbildningsutskottsmöte.  

 

Ordförande har haft möte med FEMJUR om en humanjuridisk arbetsmarknadsmässa 

samt arbetat med att lägga fram förslag om vilka kostnader vid representationsresor 

som Juridiska föreningen borde stå för. Ordförande har haft möte med Juridiska 

institutionen i Göteborg och pratat allmänt om vårt fortsatta samarbete.  

 

Vice ordförande har varit på FEMJURs årsmöte och kommer, tillsammans med 

GAIUS avgående projektledare, hålla i intervjuer för att tillsätta två projektledare för 

GAIUS 2018 
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Idrottsansvarig och näringslivsansvariga ska på möte med en av Juridiska föreningens 

samarbetspartners angående stafettvarvet och en inplanerad fotbollsturnuering. 

Idrottsansvarig ska boka fotbollsplaner i Heden.   

 

 

§8  Nyhetsbrevet. 
Styrelsen bestämmer att ordförande ska skriva första nyhetsbrevet och att 

nyhetsbreven ska skickas ut till medlemmarna i början av månaden.   

 

§9  Budget. 
Riktlinjer för ersättning av utgifter i samband med representationsresor för Juridiska 

föreningen fastställs. Det beslutas att både styrelsen och medlemmarna ska kunna 

köpa ut högtidskläder.   

 

§10  Fond för studiefrämjande verksamhet. 
Ordförande ska komma med ett förslag om hur fonden ska konstrueras.   

 

§11  FEMJUR. 
FEMJURs mässa diskuteras och det bestäms att kåren och ordförande för Juridiska 

föreningen och FEMJUR ska boka in möte med GAIUS nya projektledare. Diskussion 

förs om huruvida FEMJURs arbetsmarknadsmässa konkurrerar med GAIUS.  

 

§12  Skuggning. 
Det förs en diskussion huruvida Juridiska föreningen ska kunna få till stånd ett 

”skuggningsprogram” där man får gå med en dag med en praktiker. Utbildnings- och 

näringslivsansvariga ska lägga fram ett förslag som styrelsen ska rösta igenom 

nästkommande möte.   

 

§13  Evenemangsutskott.  
Evenemangsansvariga lägger fram förslag om utskott. Styrelsen röstar igenom 

förslaget och ett evenemangsutskott för VT17 upprättas. Onsdag 8/3 är det första 

mötet inplanerat.  
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§14  Nollning.  
Juridiska föreningen ska ha möte med övriga programföreningar och N&FA angående 

ansökningsprocessen 

 

§15  Övrigt. 
Styrelsens kick-off diskuteras. Ordförande har en genomgång av 

programsektionsdagen för de som inte var närvarande. Det diskuteras huruvida 

Juridiska föreningen borde upprätta ett jämställdhetsutskott. Förslag på 

jämställdhetsstrategi ska läggas fram av ordförande nästkommande möte.   

  

§16  Nästa möte. 
21/3 kl. 08:00. 

 

§17  Mötets avslutande. 
Mötet avslutas. 

 

 

 

Enzar Kosuta 

________________________________ 

 
Sekreterare, Juridiska Föreningen 
 

 

Dana Pourkomeylian                                                                  Malin Källgren 

________________________________                              ________________________________ 

 

Ordförande, Juridiska Föreningen       Vice ordförande, Juridiska Föreningen  


