Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-03-07
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas Kl. 08:07
§ 2 Närvarande ledamöter
Carl Ekvall, ordförande
Nellie Karlsson, vice ordförande
Hassan Othman Alkady, kassör
Sadaf Atash-Faraz, Sekreterare
Adam Hydén, idrottsansvarig
Wilma Markholm, utbildningsansvarig
Eliaz Utbult, utbildningsansvarig
Axel Forslund, evenemangsansvarig
Edvin Karlsson, evenemangsansvarig
Alexander Karvonen, kommunikationsansvarig
Hanna Petersson, näringslivsansvarig
Oscar Kumblad, näringslivsansvarig
Linus Olsson, projektledare i GAUS
Ibrahim Halwachi, projektledare i GAUS
§ 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 Alexander Karvonen väljs till mötets justerare.
§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare, Sadaf Atash-Faraz, går igenom föregående mötesprotokoll (2022-02-28).
§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har varit på möte med Institutionsrådet på skolan, arbetsgruppen för förändring
av betygssystemet i JURO och med utbildningsansvarig i Juridiska föreningen i Lund, Ellen
Såthén, för att diskutera frågor om en enkät inför nästa arbetsgruppsmöte med JURO.
Vice Ordförande
Vice ordförande har under veckan börjat planeringen inför den kommande
representationsresan till Lunds universitet som Nellie Karlsson, Wilma Markholm och Carl
Ekvall i styrelsen kommer åka på. I samband med detta kollade vice ordförande även vidare
på senare representationsresor i förberedande syfte. Vice ordförande har även skickat ut fler
Doodles och pratat med fotografen som ska fotografera för hemsidan.
Kassör
Kassören har fortsatt försökt ordna med styrelsens bankkort på SEB och hoppas på att detta
är klar till nästa vecka.
Sekreterare
Sekreterare har tillsammans med SJM-utskottet planerat det sista kring banketten och skickat
ut inbjudningar till denna, skrivit ett dagsschema för lokalfinalen, bokat hotell för riksfinalen
i Stockholm, tittat på tågresor, kollat på fler blombuketter till vinnarna, köpt fika för dagen
och kollat så att allt följer de antagna hållbarhetsmålen.
Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har haft möte med idrottsutskottet, tittat vidare på paddelturnering och mejlat
möjliga arenor som kan ta emot oss. I helgen har idrottsansvarig även hållit de första två
träningarna för Svea rikes lag.
Utbildningsansvariga
Utbildningsansvarig har hållit löpande mejlkontakt med andra utbildningsansvariga, varit på
EDUC-möte där det diskuterades om SAMO och Speak up week som kanske ska formas om
eller tas bort helt detta året. Utbildningsansvarig, Wilma Markholm, berättade även om
arbetet hon drev för två veckor sedan då hon var frånvarande från föregående veckas
styrelsemöte.

Evenemangsansvariga
Evenemangsansvarig har nu bokat den slutliga lokalen för diplomeringen, bjudit in Björn
Hurtig för att vara hederstalare, anlitat ett jazzband för minglet och utdelningen och
förbeställt snittar för studenterna.
Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har skött det löpande arbetet och samverkat med vice ordförande
om tider för fotograferingen av styrelsen.
Näringslivsansvariga
Näringslivsansvariga har mejlat samarbetspartners och bokat en mötestät vecka nu. Nästa
vecka kommer även de första eventen med samarbetspartners att hållas för medlemmarna i
Juridiska föreningen.
§ 9 Beslut: Val av projektgrupp - GAIUS
GAIUS projektledare presenterar förslag av projektgruppen och styrelsen går till beslut.
Styrelsen beslutar Att: välja
1. Hassan Othman Alkady (T4), ekonomiansvarig
2. Pontus Gyllenhammar (T4), mässansvarig
3. Malin Kaldrup (T6), logistikansvarig
4. Moa Holm (T6), art director
5. Ellen Petre (T2), informationsansvarig
6. Perya Nikhmer (T2), kommunikationsansvarig
7. Matilda Lundberg (T4), spons- och serviceansvarig
8. Adnan Kulovac (T6), spons- och serviceansvarig
9. Clara Fransson (T2), spons- och serviceansvarig
10. Charlotte Brolin (T6), crewansvarig
11. Martin Asserfors (T6), crewansvarig
12. Emil Laag (T4), HR och hållbarhetsansvarig
13. Tilde Sahlström (T2), kontaktsamtal
14. Filippa Johnsson (T4), eventgruppen
15. Ingrid Altby (T2), eventgruppen
16. Madeleine Hagberg (T2), eventgruppen
Enhälligt (11 ja) bifall.
Hassan Othman Alkady var jävig och deltog inte i handläggningen av beslutet.
§ 10 Beslut: Vinstkrav - GAIUS
Styrelsen väljer att bordlägga frågan så GAIUS nya projektgrupp kan diskutera detta vidare
intern innan ett beslut tas.
§ 11 Information: Institutionsrådet

Institutionsrådet är ett rådgivande organ till prefekten på skolan. I denna ingår bland annat
Claes Martinsson, Mikael Baaz, Ann-Sophie Sallander, Torbjörn Odlöw, fler ledamöter och
ordförande i Juridiska föreningen, Carl Ekvall.
Ordförande presenterar frågorna som diskuterades under det föregående mötet. Dessa
handlade till stor del om den interna driften.
§ 12 Beslut: Arbetsgrupp för Oskyldighetspodden
Styrelsen diskuterar val av arbetsgrupp och går till beslut.
Styrelsen beslutar Att: välja
1. Hassan Othman Alkady
2. Eliaz Utbult
3. Sadaf Atash-Faraz
Enhälligt (12 ja) bifall.
§ Övrigt
Inget övrigt togs upp.
§ Nästa möte
2022-03-14 Kl 08:00-09:00
§ Mötets avslutande
Mötet avslutas Kl. 08:45.

Carl Ekvall (7 Mar 2022 11:41 GMT+1)
Alexander Karvonen (7 Mar 2022 10:28 GMT+1)

Carl Ekvall, ordförande

Alexander Karvonen

