Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-02-28
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas Kl. 08:04.
§ 2 Närvarande ledamöter
Carl Ekvall, ordförande
Nellie Karlsson, vice ordförande
Hassan Othman Alkady, kassör
Sadaf Atash-Faraz, Sekreterare
Misha Ohlsson, chefredaktör
Adam Hydén, idrottsansvarig
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 Adam Hydén väljs till mötets justerare.
§ 6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.
§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare, Sadaf Atash-Faraz, går igenom föregående mötesprotokoll (2022-02-21).
§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har varit på årsmöte med JURO där det diskuterats kring när framtida möten ska
hållas och hur kostnader ska fördelas under året. Ordförande har även deltagit på HHGS
föreningsutbildningen och fått teckningsrätt, tillsammans med kassör, efter mycket
pappersarbete.
Vice Ordförande
Vice ordförande har lagt ut Doodles för att sammanställa styrelsens lediga tider inför event,
deltagit på föreningsutbildningen med HHGS, svarat på mejl och allmänt drivit det löpande
arbetet.
Kassör
Kassör har, likt ordföranden, fått teckningsrätt och kan ingå avtal i upp till 30 000 kr. Kassör
har även fått en offert från kommunikationsansvarig för styrelsetröjorna och påbörjat arbetet
med ett styrelsebankkort.
Sekreterare
Sekreterare har under veckan fortsatt arbetet med lokalfinalbanketten och fört ett nära
samarbete med utskottet. Svenska Juridiska Mästerskapen går smidigt på skolan.
Chefredaktör
Chefredaktören har fört samtal med medredaktören och designansvarig för att skapa en
årsplan som ska skickas ut idag till samtliga samarbetspartners. Senare idag ska även det
första redaktionsmötet hållas, öppen för alla föreningens medlemmar.
Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har haft möte med Juridiska föreningen i Uppsala om fotbollsturneringen och
kollat igenom ansökningarna till idrottsutskottet.
Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har varit på UU-möte och två JURO-möten. På UU-mötet lyftes frågan
om vinterlov som styrelsen diskuterade föregående vecka för att se skolans inställning till
detta. Institutionen informerade om att de ska gå på en utbildning om mäns våld mot kvinnor
och våld i nära relationer då detta blivit ett betygskriterium på skolan samt att kursplanen för
T3 ändrats.
Evenemangsansvariga

Evenemangsansvariga har fortsatt letat efter lämplig lokal för diplomeringen då en stor del av
planeringen beror på lokalen som väljs. De har även skickat ut en intresseanmälan för att se
hur många examinerande studenter som kommer att delta på diplomeringen.
Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har marknadsfört idrottsutskottet, beställt tröjor och avtalat klart
kring fotograf.
Näringslivsansvariga
Näringslivsansvariga har bokat fler event med samarbetspartners, varit på lunch med Vinge
och tagit kontakt med Delphi.
§ 9 Diskussion: Tid för fotografering av styrelsen
Vice ordförande och kommunikationsansvarig ska skicka ut en Doodle istället.
§ 10 Diskussion: Oskyldighetspodden
Under den kommande veckan kommer nästa avsnitt av Oskyldighetspodden att släppas.
Styrelsen diskuterar hur podden långsiktigt ska gå vidare. Styrelsen beslutar att på nästa möte
etablera en arbetsgrupp och djupdyka i fråga.
§ 11 Diskussion: Introduktion på sociala medier
Styrelsen diskuterar presentationer av varje styrelsemedlem på sociala medier.
§ 12 Diskussion: Utvärdering av juristprogrammet
Juristprogrammet på Göteborg Universitet ska utvärderas helt under det kommande året och
för detta krävs två utomstående juriststudenter som objektiv röst. Juridiska Föreningen har
fått i uppdrag att välja dessa.
§ 13 Diskussion: JF bjuder
Styrelsen diskuterar “JF bjuder”, att stå utanför tentasalen med bjuda på fika och samtal för
att stödja juriststudenterna.
§ 14 Information: Fotbollsturnering med andra Juridiska Föreningar
Idrottsansvarig informerar om fotbollsturneringen som Juridiska föreningen i Uppsala ska
arrangera 2022-09-17. Styrelsen har tidigare missuppfattat eventet och egentligen är den till
för studenter att åka till andra lärosäten vilket är en mycket bättre idé. Styrelsen ska se om det
finns plat satt bistå studenterna med eventuella kostnader under resan.
§ 15 Beslut: Val av idrottsutskott
Idrottsansvarig berättar om de ansökande personerna och styrelsen går till beslut.
Styrelsen beslutar Att: välja
1. Pontus Gyllenhammar (T4)
2. Victor Lind (T2), och

till idrottsutskottet.
Enhälligt (12 ja) bifall.
§ Övrigt
- Lagboken 2021: Det finns en lagbok i Juridiska Föreningens styrelsekontor som
måste delas ut innan det blir försent. Styrelsen diskuterar hur detta ska gå till.
- Talarlista: Styrelsen diskuterar om det hade varit fördelaktigt att införa en talarlista
på mötena.
§ Nästa möte
2022-03-07 Kl 08:00-09:00
§ Mötets avslutande
Mötet avslutas Kl. 09:13.
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