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Styrelsemötesprotokoll 2017-04-04 

 
 

§1   Närvarande ledamöter. 
1. Dana Pourkomeylian 

2. Malin Källgren 

3. Fredrik Eliasson 

4. Enzar Kosuta 

5. Atle Edvinsson 

6. Alexandra Thörnroos 

7. David Matsson 

8. Victor Abrahamsson 

9. Sara Altino 

10. Cleo Alexandersson 

11. Lina Arvidsson 

12. 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. 
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§5   Val av justerare.  
Malin Källgren och Dana Pourkomeylian väljs till justerare. 

 

§6  Fastställande av dagordning.  
 Dagordningen fastställs utan ändringar.  
 

§7  Genomgång av respektive verksamhetsområde. 
§8  Ordförande har arbetat med jämställdhets- och jämlikhetsutskott och JF-fonden. 

Informerar om GAIUS och ett kommande möte med FEMJUR och GAIUS 

projektledare.  

 

Vice ordförande har varit på möte med studentföreningen ELSA och diskuterat 

retorikföreläsning som kommer hållas i höst. Vice ordförande informerar övriga i 

styrelsen om presentkort hos Handelsboden och att dessa gäller året ut.  

 

Sekreteraren har arbetat med SJM 2017.  

 

Kassör har skött ekonomi. 

 

Kommunikationsansvarig har arbetat med nyhetsbrevet. Kommunikationsansvarig ska 

köpa in JF-tröjor för Juridiska föreningens räkning.  

 

Utbildningsansvariga informerar om klagomål som de har fått in angående 

straffrättstentan på termin 4 och ett ständigt pipande ljud i Malmstenssalen. Vice 

utbildningsansvarig informerar övriga i styrelsen om Handelsbodens förlustbringande 

verksamhet. Vice utbildningsansvarig informerar övriga i styrelsen om vad som 

diskuterades på det senaste utbildningsutskottsmöte. Tentamina kommer kunna skrivas 

på dator inom snar framtid. Utbildningsansvariga har varit i kontakt med 

studentföreningen FEMJUR och dessa är inte intresserade av ett kursombudsutskott. 

Utbildningsansvariga informerar övriga i styrelsen om vad som togs upp på senaste 

SAMO-mötet. Förslag läggs fram att bjuda in lärare och studenter att föra dialog om 

hur man ska utveckla utbildningen.  
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Näringslivsansvariga har arbetat med att få en ny partner. Ordförande ska hjälpa 

näringslivsansvariga att arbeta med att få en humanjuridisk partner till Juridiska 

föreningen. Näringslivsansvariga informerar om att det senaste volleybolleventet blev 

lyckat. Näringslivsansvariga informerar om kommande event.  

 

Rättstrycket har arbetat med nya upplagan av tidningen Rättstrycket. 

 

Evenemangsansvariga har skickat inbjudningar till diplomeringen. De informerar om 

att sittningen 19/3 blev lyckad och att de planerar att ha en beerpongtävling istället för 

sittning i april.  

 

Idrottsansvarig informerar om att Sveriges Rikes Lag har seriepremiär och har skapat 

en Facebooksida för att kommunicera bättre med lagen och Juridiska föreningens 

medlemmar. Idrottsansvarig har jobbat med staffetvarvet.   

 

§9  Godkännande av faddrar. 
Evenemangsansvariga informerar om fadderansökningsprocesser och att det är jämn 

könsfördelning mellan faddrarna. Förslag på faddrar läggs fram och styrelsen 

godkänner dessa.  

 

§10  JF-rummet. 
Vice ordförande har haft möte med ELSA angående JF-rummet och ELSAs skåp. 

Styrelsen informeras om att rummet inte är ett juriststudentrum och är till för alla 

studenter och studentföreningar. Evenemangsansvariga har haft möte med 

lokalsamordnaren på Handelshögskolan och han meddelade att Juridiska föreningen 

måste kontakta akademiska hus i den mån man vill göra om rummet. 

Evenemangsansvariga ska skicka en plan till akademiska hus.  

 

§11  Handels amazing race. 
Evenemangsansvariga informerar övriga i styrelsen om hur det går med eventet 

”Handels amazing race”. Styrelsen beslutar att Juridiska föreningens 

samarbetspartners ska kunna marknadsföras på Juridiska föreningens station på 

eventet.  
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§12  Kamera. 
Chefredaktören för rättstrycket informerar om att han har beställt ett nytt objektiv. Han 

lägger fram förslag om att reparera kameran. Styrelsen är enig om att kameran ska 

repareras.   

 

§13  Ekonomi. 
Hängde inte med här.   

 

§14  SJM.  
Sekreteraren lägger fram förslag om att utöka budgeten för lokalfinalen av SJM 2017. 

Diskussion förs om olika alternativ. Sekreteraren ska undersöka billigare alternativ 

angående lokalen för banketten på kvällen 7/4.  
 

§15  After-school på borggården. 
Styrelsen beslutar att After-school ska anordnas 24 maj på borggården.   

 

§16  JF-fond. 
Näringslivsansvariga informerar om att Juridiska föreningens samarbetspartners inte 

har synpunkter på JF-fonden.  

 

§17  Jämställdhets- och jämlikhetsutskott. 
Handelshögskolans studentkår är intresserad av ett jämställdhets- och 

jämlikhetsutskott. Juridiska föreningens ordförande ska kontakta studentkårens 

ordförande för att boka in ett möte om hur man ska arbeta vidare med att upprätta ett 

jämställdhets- och jämlikhetsutskott.  

  

§18  Övrigt. 
Utbildningsansvarig informerar om att Handelshögskolans studentkår kommer ordna 

med försäkring under ”att-skugga-en-jurist”-projektet. Styrelsens kick-off bestäms till 

21 april.  
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§19  Nästa möte. 
Onsdag 19/4 kl. 08:00-10:00.  

 

§20  Mötets avslutande. 
Mötet avslutas. 

 

 

Enzar Kosuta 

________________________________ 

 
Sekreterare, Juridiska Föreningen 
 

 

Dana Pourkomeylian                                                                  Malin Källgren 

________________________________                              ________________________________ 

 

Ordförande, Juridiska Föreningen       Vice ordförande, Juridiska Föreningen 


