1 § - Val av funktionärer för årsmötet
I) Mötesordförande - Love Josefsson väljs till mötesordförande.
II) Mötessekreterare - Emma Eliasson, nuvarande sekreterare i JF, väljs till
mötessekreterare.
III) två protokolljusterare, tillika rösträknare - Sofia Ekholm, som tillhör
kårledningen och inte läser juristprogrammet, och Arad Aslrousta, som läser
juristprogrammet, väljs till protokolljusterare, tillika rösträknare.

2 § - Fastställande av röstlängd
Vid tillfället för denna punkt närvarar 141 röstberättigade medlemmar samt ytterligare tre
besökare som inte är röstberättigade, vilka är Love Josefsson, Sofia Ekholm (se ovan) och
Alfred Seljee (som tillhör kårledningen). Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden.

3 § - Godkännande av årsmötets dagordning och dess stadgeenliga utlysande
Kallelse till årsmötet gick ut den 8 november 2021, vilket är fyra veckor och en dag innan
årsmötet. Enligt stadgarna ska kallelsen utgå senast tre veckor innan årsmötet.
Dagordning till årsmötet gick ut den 16 november 2021. Enligt stadgarna ska dagordningen
följa kallelsen inom skälig tid.
Årsmötet anser att kallelse och dagordning har utlysts i enlighet med stadgarna och därmed
att mötet är behörigen utlyst.
Årsmötet godkänner dagordningen enligt dess föreslagna lydelse.
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4 § - Presentation av revisionsberättelse
Axel Halvardsson, kassör i JF under verksamhetsåret 2020/2021, föredrar
revisionsberättelsen. Inga frågor ställdes från mötesdeltagarna.
Revisionsberättelsen anses föredragen av årsmötet.

5 § - Presentation av verksamhetsberättelse
David Matsson, ordförande för JF för verksamhetsåret 2020/2021, presenterar
verksamhetsberättelsen för föregående år.
Samarbetet med Juridiska institutionen
David informerar årsmötet om att Juridiska Föreningen under verksamhetsåret 2020/2021
upprätthöll en god relation till Juridiska institutionen vilket bland annat har berott på
Juridiska Föreningens engagerade inspector Sebastian Wejedal. På grund av pandemin och
dess konsekvenser för utbildningen upprättade Juridiska Föreningen i samarbete med
Juridiska institutionen en mailadress där studenter kunde lyfta frågor om hur Covid-19 skulle
påverka utbildningen, corona@juridiskaforeningen.se.
Samarbetet med pro-inspector och inspector
Årsmötet informeras vidare om Juridiska Föreningens goda relation med Juridiska
Föreningens pro-inspector Zuzan Ismail och inspector Sebastian Wejedel. Pro-inspector
underlättar kontakten mellan Juridiska Föreningen och näringslivet och inspector underlättar
kontakten mellan Juridiska Föreningen och Juridiska institutionen.
Evenemang
David informerar årsmötet om styrelsearbetet, där många evenemang blev inställda på grund
av pandemin. Därmed arbetade evenemangsansvariga för att anordna Corona-anpassade
aktiviteter och som även var huvudfaddrar för juristerna under Handels Nollning 2021 där
nollningen anpassades efter restriktionerna till följd av pandemin.
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Utbildning
För utbildningsansvariga präglade pandemin styrelsearbetet och antalet utbildningsrelaterade
frågor ökades till följd av distansundervisningen. Utbildningsansvariga arrangerade “Speak
up weak” tillsammans med HHGS där temat var distansundervisning. I samarbete med
FEMJUR upprättades ett dokument för ökad transparens där det för studenter blev tydligare
vem som var rätt person att kontakta för att få svar på sina frågor.
Näringsliv
Vidare informerar David att näringslivsansvariga valde i samråd med styrelsen att avbryta ett
samarbete med en tidigare samarbetspartner och beslöt att istället inleda ett samarbete med en
Advokatfirman Glimstedt. Deltagarna på årsmötet informeras om vilka som var Juridiska
Föreningen samarbetspartners under verksamhetsåret 2020/2021. Huvudsamarbetspartners
var Vinge, Mannheimer Swartling och Advokatfirman Lindahl och samarbetspartners var
Cederquist, Delphi, Glimstedt, Linklaters, MAQS och White & Case. På grund av pandemin
uteblev en större del av näringslivseventen och det var inte möjligt att arrangera digitala event
på ett fungerande sätt.
Rättstrycket
Under verksamhetsåret 2020/2021 gav Juridiska Föreningens medlemstidning Rättstrycket ut
fyra nummer varav ett dubbelnummer.
Idrott
David informerar årsmötet att även styrelsearbetet för idrottsansvarig förhindrades av
pandemin, där bland annat Korpen-ligan och stafettvarvet som arrangeras i samband med
Göteborgsvarvet ställdes in. Idrottsansvarig hade en ambition att skicka iväg fotbollslag till
Universitetsfejden i Uppsala som även det blev inställt.
Kommunikation
Kommunikationsansvarig arbetade för att nå ut till studenter under distansundervisningen och
skapade “JF-quizet” på Instagram som även nådde juriststudenter vid andra lärosäten. Under
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verksamhetsåret 2020/2021 rekonstruerades även Juridiska Föreningens hemsida för att
underlätta framtida förändringar av hemsidan där även JF - klaga upprättades.
Svenska Juridiska Mästerskapen
Årsmötet informeras vidare om att sekreterare arbetade och planerade för att arrangera
Svenska Juridiska Mästerskapen som till slut ställdes in.
Mentorskapsprogrammet
David informerar om att mentorskapsprogrammet i samarbete med Lindahl under
verksamhetsåret fortsatte likt tidigare år.
GAIUS
Årsmötet informeras om att GAIUS 2021 genomfördes digitalt i januari där styrelsen
godkände projektledarna samt projektgruppen efter förslag från tidigare projektledare.
JURO
David informerar årsmötet om ordförandens och utbildningsansvarigas deltagande i det
nationella samarbetet med Juris studerandes riksorganisation (JURO). JURO är ett organ där
de Juridiska Föreningarna från olika lärosäten samlas för att diskutera utbildningsfrågor.
Under verksamhetsåret diskuterades bland annat utbildningsfrågor rörande
distansundervisningen och även betygssystemet för juriststudenter.
Oskyldighetsprojektet
Årsmötet informeras om Oskyldighetsprojektet som Björn Hurtig, advokat vid Hurtig och
Partners, och Sebastian Wejedal står bakom, där Juridiska Föreningen är styrelseledamot.
Juridiska Föreningens styrelse var under föregående verksamhetsår delaktiga i rekryteringen
av projektgruppen som tillsattes tillsammans med ovannämnda parter och Juridiska
institutionen.
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Internt arbete
Styrelsen åkte under verksamhetsåret 2020/2021 iväg på en “strategihelg”. Styrelsen
diskuterade under helgen frågor rörande inkludering, transparens och andra problem som
funnits avseende Juridiska Föreningen. Strategihelgen resulterade i en värdegrund och las
fram som motion vid föregående årsmöte som godkändes av årsmötet.
En av årsmötets deltagare ställer en fråga angående det MUCF-bidrag som JURO har haft
som ambition att söka och varför inget bidrag har beviljats. David Matsson informerar om att
det för verksamhetsåret 2020/2021 inte var möjligt på grund av stadgerevidering. Nuvarande
ordförande för Juridiska Föreningen, Erik Österberg, informerar om att JURO för nuvarande
verksamhetsår fick avslag på sin ansökan för MUCF-bidrag på grund av bristande
medlemsunderlag hos andra lärosäten. JURO ska ansöka om MUCF-bidrag för
nästkommande verksamhetsår och arbetar för att få bidraget beviljat.
Verksamhetsberättelsen anses föredragen av årsmötet.

6 § - Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för föregående års styrelse.

7 § - Fastställande av medlemsavgiftens belopp för stödmedlemmar
Erik Österberg, nuvarande ordförande i JF, meddelar att JF har noll stödmedlemmar för
tillfället. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften alltjämt ska förbli 0 kronor.
Årsmötet beviljar att medlemsavgiften fortsatt ska vara 0 kronor.

8 § - Behandling av inkomna motioner
Motion 1: Motion från årsmötet 2020 för ett andra beslut
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Förslaget till att införa två nya paragrafer i stadgarna, § 3 och § 28, godkändes vid föregående
ordinarie årsmöte. Enligt stadgarna krävs det för ändring av Juridiska Föreningens beslut vid
två på varandra följande årsmöten. Förslaget innebär att nya paragrafer tillkommer och att de
övriga förskjuts ett steg. Motionens motivering för den föreslagna § 3 innebär det
övergripande fastställandet att samtliga aspekter av Juridiska Föreningen ska ske i enlighet
med den av årsmötet antagna värdegrunden. Den föreslagna § 28 innebär att det faller på
styrelsen att tillse verksamheten bedrivs enligt värdegrunden.
Årsmötet beslutar att bevilja ovannämnda motion, vilket innebär att ändringen träder ikraft
efter mötet.
Motion 2: Förändra uppgiften för och beskrivningen av Evenemangsansvariga
Förslaget innebär att förändra uppgiften för och beskrivningen av Evenemangsansvariga
genom att avskaffa ordningen att evenemangsansvariga automatiskt blir juristernas
huvudfaddrar under Handels Nollning. Förslaget syftar till att ge evenemangsansvariga större
möjlighet att fokusera på att arrangera evenemang för studenters välbefinnande, vilket är
postens huvuduppgift. En ändring av uppgiften och beskrivningen innebär ändrat incitament
för att söka till evenemangsansvariga och huvudfaddrar. Posten är för närvarande
sammanslagen vilket kan innebära att studenter som inte känner sig manade att genomföra
den ena delen väljer att inte söka. Förslaget innebär därmed att de två engagemangen inte
längre ska följa på varandra. Juridiska Föreningen ska inta en rådgivande roll vid
rekryteringen av huvudfaddrar, liknade den roll andra programstyrelsen har.
Årsmötet beslutar att bevilja ovannämnda motion. Arbetsbeskrivningen för
evenemangsansvarig regleras inte av stadgarna, därmed träder ändringen ikraft efter mötet.
Motion 3: Styrelsegemensam motion om stadgerevidering.
Förslaget lyder som följande: Juridiska Föreningens styrelse 2021/2022 föreslår en revidering
av föreningens stadgar. Framförallt föreslås en språklig uppdatering. Innehållsmässiga
ändringar rör bland annat stadfästande av möjligheten att kontakta styrelsen anonymt (det
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som idag är JF Klaga), införande av bestämmelser om verksamhetsrevision, samt att obsoleta
bestämmelser tas bort eller uppdateras. Det senare gäller framförallt bestämmelser under
rubriken EKONOMI som framstår som utdaterade då föreningens ekonomi sedan många år
tillbaka hanteras av HHGS.
Årsmötet diskuterar motionen. En av mötets deltagare föreslår en ändring av § 66 andra
meningen för att förtydliga vem som väljer verksamhetsrevisor. Motionens förslag för § 66
andra meningen lyder: “Ordinarie årsmöte väljer en verksamhetsrevisor för nästkommande
verksamhetsår. Vid fyllnadsval väljs verksamhetsrevisor för resterande verksamhetsår.”
Styrelsen föreslår följande ändring av § 66 andra meningen: “Vid fyllnadsval väljs
verksamhetsrevisor av extra årsmöte till pågående verksamhetsårs slut.”
En mötesdeltagare uppmärksammar att det finns två § 67 vilket styrelsen förklarar beror på
ett skrivfel. Styrelsen föreslår att ha möjlighet att fritt kunna rätta paragrafernas numrering i
förslaget om stadgerevidering.
Årsmötet beslutar att bevilja ovannämnda motion i sin helhet.
Årsmötets beslutar att bevilja att styrelsen får ändra paragrafernas numrering enligt korrekt
nummerordning.
Årsmötet beslutar att bevilja stadgerevidering med följande ändringar.
Motionen träder inte ikraft efter mötet. Stadgarna kräver för ändring av stadgarna att minst
två tredjedelar av de som röstar biträder förslaget om ändring och att det krävs beslut vid två
på varandra följande årsmöten med minst två månader emellan, varav det första mötet skall
vara ordinarie.
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9 § - Val av styrelseledamöter enligt stadgar
Vid tillfället för denna punkt närvarar 134 röstberättigade medlemmar samt ytterligare tre
besökare som inte är röstberättigade (se ovan 1 § och 2 §).
På de poster där det endast finns lika många kandidater som det finns plaster kommer
årsmötet att besluta genom acklamation, det vill säga genom muntlig bekräftelse.
Årsmötet beslutar att välja Edvin Karlsson och Axel Forslund som evenemangsansvariga.
Efter att ovannämnda personer valts in i styrelsen ska årsmötet besluta om de poster där det
finns flera kandidater. Dessa poster är:
Ordförande: Carl Ekvall, Axel Halvardsson och Eliaz Utbult
Vice ordförande: Nellie Karlsson och Eliaz Utbult
Utbildningsansvariga: Wilma Markholm, Emma Lindvall, Tamara Chibain, Eliaz Utbult och
Hugo Johansson
Näringslivsansvariga: Hanna Petersson, Oscar Kumblad och Eliaz Utbult
Chefredaktör: Misha Ohlsson, Viktor Skarehag och Eliaz Utbult
Kassör: Hassan Othman och Eliaz Utbult
Sekreterare: Sadaf Atash-Faraz, Emma Jansson och Eliaz Utbult
Kommunikationsansvarig: Antonia Frykner och Alexander Karvonen
Idrottsansvarig: Adam Hydén och Eliaz Utbult
På grund av att en kandidat har sökt flera poster röstar årsmötet post för post efter
kandidaternas ordning på Juridiska Föreningens hemsida.
Efter sluten omröstning visar det sig att det är årsmötets mening att välja:
Carl Ekvall som ordförande, Nellie Karlsson som vice ordförande, Wilma Markholm
och Eliaz Utbult som utbildningsansvariga.
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Efter att Eliaz Utbult valts som utbildningsansvarig finns det lika många kandidater som
platser för kassör, idrottsansvarig och näringslivsansvariga. Årsmötet kommer att besluta
genom acklamation.
Årsmötet beslutar att välja Hassan Othman som kassör.
Årsmötet beslutar att välja Adam Hydén som idrottsansvarig.
Årsmötet beslutar att välja Hanna Petersson och Oscar Kumblad som
näringslivsansvariga.
Efter att ovannämnda personer valts in i styrelsen ska årsmötet besluta om kvarvarande poster
där det finns flera kandidater (se ovan). Efter sluten omröstning visar det sig att det är
årsmötets mening att välja Misha Ohlsson som chefredaktör, Sadaf Atash-Faraz som
sekreterare samt Alexander Karvonen som kommunikationsansvarig.

10 § - Val av utbildningsnämndsrepresentanter
Robin Nappo är ensam kandidat till posten som oberoende studentrepresentant. Information
om rollen föredras av Robin Nappo som är nuvarande studentrepresentant.
Studentrepresentantens uppgift är bland annat att företräda andra studenter och föra fram
deras synpunkter och åsikter för att säkerställa juristprogrammet kvalité.
Årsmötet beslutar att välja Robin Nappo som utbildningsrepresentant för nästa
verksamhetsår.

11 § - Val av andra ledamöter
Inga andra ledamöter väljs eftersom samtliga redan valts under 9 §. Punkten anses därför vara
föredragen enligt årsmötet.
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12 § - Val av valberedningens ordförande för nästa verksamhetsår
Styrelsen föreslår Sara Masri som valberedningens ordförande för nästa verksamhetsår.
Enligt stadgarna ska valberedningens ordförande vara någon från avgående styrelse. Sara
Masri är för närvarande kommunikationsansvarig i JF.
Årsmötet beslutar att välja Sara Masri som valberedningens ordförande för nästa
verksamhetsår.

13 § - Val av verksamhetsrevisor
Årsmötet ska välja en verksamhetsrevisor som ska utöva tillsyn av avgående styrelse arbete.
En mötesdeltagare föreslår Erik Österberg.
Årsmötet beslutar att välja Erik Österberg som verksamhetsrevisor.

14 § - Övriga frågor
Inga övriga frågor är anmälda på förhand och inga ytterligare frågor ställs.
Mötet förklaras avslutat.
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