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Styrelsemötesprotokoll 2017-05-02 

 
 

§1   Närvarande ledamöter. 
1. Dana Pourkomeylian 

2. Malin Källgren 

3. Fredrik Eliasson 

4. Enzar Kosuta 

5. Alexandra Thörnroos 

6. Mathilda Lundberg 

7. David Matsson 

8. Sara Altino 

9. 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 ”Budget” läggs till. I övrigt fastställs dagordningen 

utan ändringar.  
 

§7  Genomgång av respektive verksamhetsområde. 
Näringslivsansvariga informerar om hur det gick på Cederquists event. De ska gå på 

möte med två humanjuridiska byråer.  

 

Kassören – har skött föreningens ekonomi.  

 

Sekreteraren – avslutat SJM och ska till Stockholm 11-13 maj.   

 

Evenemangsansvariga informerar styrelsen om diplomeringen 13/5. Det läggs fram 

förslag om en avslutande sommarfest. Detta förslag bordläggs.   

 

Idrottsansvarig informerar övriga i styrelsen om hur det har gått med Sveriges Rikes 

lag. Informerar om stafettvarvet som äger rum 17/5. Anmälan har stängt och eventet är 

fullt. Idrottsansvarig informerar styrelsen om att denne har börjat undersöka hur 

Juridiska föreningen ska utvidga sina idrottsevent i framtiden.  

 

Kommunikationsansvarig har arbetat med tröjor och påsar. Vidare informerar 

kommunikationsansvarig styrelsen om hur det går med ”Mentorsmåndag”. 

 

Vice ordförande har varit på JURO möte och informerar övriga i styrelsen om vad 

som togs upp. Man diskuterade bland annat huruvida man ska ta ställning i frågan om 

Karlstad universitets juridikutbildning. Vidare diskuterades programuppläggen på 

lärosätena och kursutvärderingar. Det finns en tanke att JURO ska ha en egen 

hemsida.  

 

§8  Handels Amazing Race. 
Evenemangsansvariga informerar styrelsen om att eventet var uppskattat bland 

deltagarna och alla aktörer som hade sin station under dagen. Styrelsen utvärderar 

dagen och diskuterar vad som var bra och mindre bra samt vad som kan göras bättre 
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till nästa år. Evenemangsansvariga informerar om att de har ett möte inplanerat med 

övriga arrangörer av Handels Amazing Race för att utvärdera eventet. 

Evenemangsansvariga informerar styrelsen om att Handels Amazing Race går mot att 

vara en egen förening.  

 

§9  Grillning. 
Evenemangsansvariga informerar övriga i styrelsen om hur det går med planeringen 

av grillningen som är inplanerad 24/5. Styrelsen ser helst att grillningen sker under 

lunchtid. Evenemangsansvariga ska kontakta HHGS och EUREST för att se om det är 

möjligt att ha grillningen då.  

 

§10  Tröjor. 
Kommunikationsansvarig informerar styrelsen om att det finns två metoder för hur 

man bör införskaffa Juridiska föreningens tröjor. Styrelsen fattar beslut om att både 

tröjor och tryck ska införskaffas av samma företag. Näringslivsansvariga förtydligar 

att Juridiska föreningens två huvudsamarbetspartners logotyp ska finnas med på 

tröjorna.  

 

§11  GAIUS-projektgrupp. 
Ordförande har fått förslag på GAIUS projektgrupp av GAIUS projektledare. 

Styrelsen går igenom varje kandidat för sig och röstar igenom de föreslagna 

kandidaterna. Ordföranden informerar styrelsen att GAIUS arbetsmarknadsmässa 

preliminära datum är 25/1 2018.  

 

§12  Jämställdhets- och jämlikhetsarbetet. 
Juridiska föreninens ordförande har varit i kontakt med HHGS ordförande och har fått 

klartecken hur vissa grejer fungerar. HHGS utbildningsansvarig samt ordföranden för 

de olika programföreningarna på Handelshögskolan i Göteborg ska ha ett möte och 

diskutera hur man ska gå vidare med jämställdshets- och jämlikhetsarbetet.  

 

§13  Krishanteringsplan.  
Ordföranden påminner styrelsen att Juridiska föreningen inte har någon 

krishanteringsplan. Till nästa möte ska Juridiska föreningens ordförande komma med 
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förslag på krishanteringsplan.  
 

§14  Universeum. 
Ordförande har fått ett mail från Universeum angående en påstådd undersökning som 

Juridiska föreningen har medverkat i. Ordförande ska undersöka saken närmare till 

nästkommande möte.  

 

§15  Budget. 
Kassören lägger fram förslag på GAIUS budget. Styrelsen godkänner budgetten. 
 

§16  Övrigt. 
Idrottsansvarig ansöker om att gå utöver sin budget. Styrelsen godkänner detta.  

anmälningsavgift ör Sverigs Rikes Lag.  
 

Sekreteraren informerar om att en jurymedlem i lokalfinalen av SJM inte kunde 

medverka på banketten och ansöker om att köpa en tackpresent till denne. Styrelsen 

godkänner detta.  

 

Kommunikationsansvarig informerar styrelsen om statistiken på Juridiska föreningens 

sociala medier och att Juridiska föreningens fond har fått stor spridning på sociala 

medier.  

 

Ordförande informerar om moms för rättstrycket och att momsen för 

föreningstidningar har satts ned. Ordförande ska ta kontakt med chefredaktören för 

rättstrycket.  

 

Evenemangsansvariga informerar om att batteriet i en högtalare inte håller längre. De 

ska kolla upp om det går att reparera. Evenemangsansvariga lägger fram en idé om en 

sittning som programföreningarna och kåren eventuellt ska anordna tillsammans.   

 

Näringslivsansvariga informerar om hur annonseringen på skolan ska gå till. Vidare 

förs en diskussion om en lära-känna-styrelsen-dag och retorikföreläsning.  
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§17   Nästa möte. 
16/5 08:00-10:00 

 

§18  Mötets avslutande. 
Mötet avslutas. 

 

 

Enzar Kosuta 

________________________________ 

 
Sekreterare, Juridiska Föreningen 
 

 

Dana Pourkomeylian                                                                  Malin Källgren 

________________________________                              ________________________________ 

 

Ordförande, Juridiska Föreningen       Vice ordförande, Juridiska Föreningen  


