
Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-02-08

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 08:02.

§ 2 Närvarande ledamöter
Carl Ekvall, ordförande

Nellie Karlsson, vice ordförande

Hassan Othman Alkady, kassör

Sadaf Atash-Faraz, Sekreterare

Misha Ohlsson, chefredaktör

Adam Hydén, idrottsansvarig

Wilma Markholm, utbildningsansvarig

Eliaz Utbult, utbildningsansvarig

Axel Forslund, evenemangsansvarig

Edvin Karlsson, evenemangsansvarig

Alexander Karvonen, kommunikationsansvarig

Hanna Petersson, näringslivsansvarig

Oscar Kumblad, näringslivsansvarig

§ 3 Val av mötesordförande
Nellie Karlsson väljs till mötets ordförande.

§ 4 Val av mötets sekreterare
Sadaf Atash-Faraz väljs till mötets sekreterare.

§ 5 Val av justerare
Carl Ekvall och Eliaz Utbult väljs till mötets justerare.



§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare, Sadaf Atash-Faraz, går igenom föregående mötesprotokoll (2022-02-01).

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordföranden har till mesta del assisterat resterande styrelse i påbörjandet av sina arbeten och
suttit på möten med administrativ chef i Juridiska Institutionen, Bitte Klevendal Englund, om
renovering av Juridiska Föreningens rum. Ordföranden har även ordnat en nyckel till
programföreningsförrådet och nycklar till Juridiska Föreningens kontor för
styrelsemedlemmarna.

Vice Ordförande
Vice ordförande har skrivit interna listor på allergier, preferenser med mera.

Kassör
Kassören har under veckan haft budgetmöten med föregående kassör i Juridiska Föreningen,
Tobias Vallin, och nuvarande ordförande i Juridiska Föreningen, Carl Ekvall. Det har tagits
fram ett preliminärt budgetförslag som ska revideras vidare under kommande veckan.

Sekreterare
Svenska Juridiska Mästerskapen (SJM) har haft ett nationellt kick-off event med Mannheimer
Swartling över Zoom som SJM-utskottet deltog på. Sista anmälningsdag till SJM har även
gått förbi och det är officiellt fem lag som deltar i den lokala deltävlingen i Göteborg.
Sekreterare har även försökt lösa signeringsmöjligheter för justerare.

Chefredaktör
Chefredaktören har under veckan fått en ny medredaktör, Alva Rydberg, och presenteras sig
själv genom mejl för samtliga av tidningens samarbetspartners.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har kollat intresse för korpen och officiellt anmält Juridiska Föreningens lag i
den kommande korpenturneringen.

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har varit på möte med EDUC för att lära sig mer om vilket arbete som
kan bedrivas med utskottet.

Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har bokat möte med studierektor i Juridiska Institutionen Ylva Benson
för att diskutera diplomeringen. De har även tagit fram ett evenemangsutskott.



Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har inte haft så mycket att göra denna veckan förutom att hålla
kontakten och hjälpa resterande styrelsemedlemmar.

Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har haft ett möte med Mannheimer Swartling och diskuterat möjliga
event under kommande året. Det har inför nästa vecka även planerats med liknande möte med
Setterwalls.

§ 9 Information: Protokollföra PC-beslut GAIUS projektledning
Styrelsen tog 2022-02-01 ett PC-beslut (per capsulam) där det enhälligt beslutades att
godkänna Ibrahim Halwachi och Linus Olsson till projektledare i Gaius.

§ 10 Diskussion: Fotografering
Styrelsen diskuterar var och när fotograferingen för Juridiska Föreningens hemsida ska hållas
samt om det finns en lämplig fotograf som någon känner till.

§ 11 Diskussion: Styrelsetröjor
Kommunikationsansvarig diskuterar hur beslut kring tröjorna ska tas och styrelsen beslutar
sig för att kommunikationsansvarig ska ta fram två förslag på tröjor som styrelsen får välja
mellan.

§ 12 Information: Ny medredaktör
Chefredaktören informerar om nya medredaktören, Alva rydberg.

§ 13 Information: Programföreningsförråd
Ordföranden har införskaffat en nyckel till programföreningensrådet så styrelsen kan hålla en
storstädning och tömma kontoret på material som inte brukas aktivt.

§ 14 Diskussion: Kontaktuppgifter för vissa samarbetspartners
Chefredaktören har stött på problem med kontaktuppgifter till flera samarbetspartners som
där flera är fel eller saknas. I framtiden ska det pratas med näringslivsansvariga genom slack
när problem med kontaktvägar till samarbetspartners upptäcks.

§ 15 Information: Renovering av Juridiska Föreningens rum
Ordföranden har diskuterat renovering av Juridiska Föreningens utrymme med Juridiska
Institutionens administrativa chef, Bitte Klevendal Englund. Skolans upphandlade inredare
som ska lägga fram ett förslag inom kommande månaden.

§ 16 Diskussion: Lawline
Lawline undrar om de får marknadsföra om en ny arbetsmöjlighet på facebookgrupperna.
Styrelsen beslutar att lawline får marknadsföra men inte utifrån Juridiska Föreningens namn
för att hålla föreningens samarbetspartners konkurrensfördelar.



§ 17 Diskussion: Budget
Kassören presenterar det preliminära budgetförslaget.

§ 18 Information: Utskott
Evenemangsansvarig presenterar förslag på evenemangsutskott. Styrelsen beslutar enhälligt
att tillsätta

a) Annie Lundgren
b) Sigrid Pedersen
c) Emma Lindvall
d) Agnes Hjälmberg

§ 19 Övrigt
1. Nycklar till Juridiska Föreningens kontor: Föregående styrelse har inte ännu lämnat in

alla nycklar och innan det sker kan inte de som finns delas ut till nuvarande styrelse.
2. Utöka access: Vice ordförande ska ta reda på hur det fungerar med utökad access på

GU-korten.
3. HHGS möten: Kåren har valt att lägga sina möten på tisdagar kl. 07:30 vilket betyder

att Juridiska Föreningens styrelsemöten måste flyttas till måndagar kl. 08:00.

§ 20 Nästa möte
2022-02-14 kl. 08.00-09.00

§ 21 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 09:20.

Carl Ekvall, ordförande (8 Feb 2022 15:38 GMT+1)

Carl Ekvall

Eliaz Utbult (9 Feb 2022 09:49 GMT+1)
Eliaz Utbult

Eliaz Utbult
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