
  Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-02-21

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas Kl. 08:06.

§ 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 Axel Forslund väljs till mötets justerare.



§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

[Oscar Kumblad anländer Kl 08.08]

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare, Sadaf Atash-Faraz, går igenom föregående mötesprotokoll (2022-02-14).

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har fört diskussioner med utbildningsansvariga i Juridiska Föreningen om vad
som vill uppnås genom JURO inför det kommande mötet. Vidare har ordförande även
förberett möten med inspector och proinspector.

Vice ordförande
Vice ordförande har fortsatt uppehållt mejlkontakter med andra föreningar, hjälpt
kommunikationsansvarig med letandet efter lämplig fotograf, skrivit städschema för styrelsen
och pratat med ordförande om den kommande nollningen.

Kassör
Eftersom budgeten äntligen röstades igenom föregående möte har kassören haft en lite
lugnare vecka och till största del endast skött det löpande arbetet med fakturor men även
hjälp poddutskottet med nästkommande avsnitt.

Sekreterare
Sekreteraren har haft möte med SJM-utskottet om lokalfinalbanketten, catering och schemat
runt lokalfinaldagen.

Chefredaktör
Chefredaktören har fortsatt haft kontakt med samarbetspartners specifikt de ansvariga för
design och diskuterat den optimala tidsplanen. Chefredaktören har även planerat ett
redaktionsmöte den 2022-02-28.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har bokat in möte med vice ordförande för Juridiska Föreningen i Uppsala för
att diskutera vidare en eventuell styrelseturnering i fotboll. Idrottsansvarig kollar även
närmare på att börja hålla träningar för Juridiska Föreningens korpenlag: Sveriges Rikes Lag.

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har under veckan haft möte med EDUC om speak up week, att
eventuellt flytta ansvaret över denna, och diskuterat JURO med ordföranden. De har även
haft sitt första möte med kursombudsutskottet.

Evenemangsansvariga



Eventansvariga har fortsatt haft en nära kontakt med institutionen om diplomeringen och
preliminärbokat en lokal för denna. De har även haft möte med eventutskottet där det
framkom många bra idéer.

Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har kontaktat möjliga fotografer, lagt fram förslag på tröjor och
hjälp andra i styrelsen med det löpande marknadsföringsarbetet.

Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har bokat in många event för våren.

§ 9 Diskussion: Kontorsrensning och  programföreningsförråd
Ordföranden har börjat rensa i kontoret lite och insett att det fanns ännu mer att göra än
förväntat. Därför beslutar styrelsen att dela på städdagen och det djupgående mötet.

§ 10 Diskussion: FN-rollspel
Utbildningsansvariga lyfter frågan om ett eventuellt FN-rollspel. Styrelsen diskuterar hur
studenterna hade ställt sig inför detta och väljer att utföra en preliminär intresseundersökning.
En första på instagram och sedan en slutlig över mejl, kanske genom institutionen, för att nå
ut till fler medlemmar än de som finns på sociala medier. Styrelsen lyfter att det kan vara av
intresse att kanske arrangera ett EU-rollspel istället för att inkludera T2 men även utvidga till
hela GU för att engagera fler.

§ 11 Information: Gruppinsatser för studenter från utbildningsenheten på GU
Utbildningsansvariga har mottagit ett mejl från GU om gruppinsatser under våren. Det ska
arrangeras utbildningar för elevhälsa som exempelvis att hantera oro, stresshantering,
tidsplanering, våga tala, energirik kost med mera. Detta är bra information att ge till
studenterna på skolan. Styrelsen diskuterar att nyttja kursombuden och be dessa föra vidare
informationen på kursombudenskvart.

§ 12 Diskussion: Vinterlov
Ordförande berättar om Juridiska Föreningens i Lunds driv för ett vinterlov för juriststudenter
då det nu har publicerats en genomarbetat rapport om detta.

Bakgrund: Medicinska fakulteten i Lund såg att många av deras studenter inte närvarade
under första veckan av vårterminen, på grund av anledningar som trötthet och resor, och
valde efter utredning att insätta ett riktigt vinterlov. Juridiska Föreningen i Lund tog upp
denna idé och har drivit frågan sedan 2019.

Styrelsen ser detta som en viktig fråga och vill undersöka studentintresset för att driva denna
på skolan men även se hur en lösning hade sett ut på GU. Utbildningsansvariga ska lyfta
frågan på nästkommande UU-möte för vidare input.



§ 13 Diskussion: Fotbollsturnering eller annan turnering med andra Juridiska
Föreningar
Styrelsen diskuterar om det finns en annan sport än fotboll som hade varit passande att spela
på styrelseturneringen då fotboll är en sport där många är på olika nivåer.

§ 14 Övrigt
Inget övrigt togs upp.

§ 15 Nästa möte
2022-02-28 Kl 08:00-09:00

§ 16 Mötets avslutande
Mötet avslutas Kl. 09:21.

Carl Ekvall (22 Feb 2022 11:50 GMT+1)

Carl Ekvall, ordförande

Axel Forslund (22 Feb 2022 12:34 GMT+1)

Axel Forslund
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