Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-03-21
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 08:03.
§ 2 Närvarande ledamöter
Carl Ekvall, ordförande
Nellie Karlsson, vice ordförande
Hassan Othman Alkady, kassör
Adam Hydén, idrottsansvarig
Wilma Markholm, utbildningsansvarig
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
Adam Hydén, idrottsansvarig, väljs till mötets sekreterare.
§ 5 Val av justerare
Carl Ekvall och Hanna Petersson väljs till mötets justerare.
§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Idrottsansvarig, Adam Hydén, går igenom föregående mötesprotokoll (2022-03-14).
§ 8 Varvet runt
Ordförande

Ordförande har under föregående vecka varit på överlämning med inspector och proinspector
samt fortsatt drivit arbetet med arbetsgruppen i JURO för förändring av betygssystemet.
Arbetsgruppen förbereder inför JURO-helgen som kommer hållas i Karlstad 2022-04-09 där
frågan ska diskuteras.
Vice Ordförande
Även vice ordföranden var på överlämningen med inspector och proinspector för att diskutera
framtida evenemang med Juridiska institutionen. Vice ordförande har utöver detta även
fortsatt förberedelserna inför de framtida presentationsresorna vid sidan av sitt löpande
arbete.
Kassör
Kassören har tyvärr haft ännu fler hinder i samband med styrelsebankkortet varför han,
tillsammans med HHGS, under veckan drivit vidare frågan och nu ska problematiken varit
löst. I samband med att de första eventen även kommit igång har även kassörens löpande
arbete ökat ytterligare.
Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har hållit flera möten med idrottsutskottet under veckan för att förbereda inför
padeleventet 2022-04-02. Biljetter släpps 2022-03-21 kl. 12:00.
Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har haft ett möte med JURO för att diskutera enkäten om psykisk
ohälsa innan resterande arbete lades på psykologen Jens. Resultaten av denna enkät och det
psykologen tar fram kommer diskuteras under styrelsens framtida kvartalsmöte.
Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har haft möte med evenemangsutskottet om den kommande sittningen
och därefter diskuterat med Sexmästeriet om att hyra Handelspuben för eventet. De har även
tittat på eventuella toastmasters för diplomeringsceremonin och meny för denna.
Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har skött det löpande arbetet och hanterat biljetter på Orbi för
föreningens kommande event.
Näringslivsansvariga
Näringslivsansvariga har haft en relativt lugn vecka med mycket mejlkontakt. De har beställt
kaffe och bullar för Mannheimer Swartlings fika på skolan.
§ 9 JF Klaga: Brist på studieplatser
Det har inkommit en JF Klaga om att det finns för få studieplatser på skolan. Detta är en
fråga styrelsen arbetat med innan men problemet som ofta uppkommer kring detta problem är
att studieplatserna som tillsätts eller föreslår inte håller samma kvalitativa nivå som
biblioteksutrymmena. Det som försvårar situationen är även att Samhällsvetenskapliga

biblioteket även stängts ner för renovation. Styrelsen beslutar att föra vidare detta till HHGS
och utbildningsansvariga rekommenderar även medlemmen att SAMO-anmäla detta för
ytterligare institutionell tyngd.
§ 10 Diskussion: Medlem vill anordna spelkväll genom Juridiska föreningen
En medlem har framfört att denna vill anordna spelkvällar i Juridiska föreningens rum för alla
medlemmar att delta. Styrelsen ser väldigt positivt på detta och föreslår att medlemmen ska
ansöka om pengar från JF-fonden.
§ 11 Diskussion: Schema till kommunikationsansvarig
Sedan styrelsen påbörjade sitt arbete har det hänt att kommunikationsansvarig varit tvungen
att marknadsföra på kort varsel. Sekreterare har föreslagit att skapa ett separat schema för
kommunikationsansvariga där alla viktiga datum för marknadsföring kan läggas in. Styrelsen
beslutar att skapa en kanal på Slack där bara datum för marknadsföring ska skrivas och vad
som ska ingå.
§ 11 Diskussion: HMD-runda
Styrelsen håller en “hur mår du”-runda och pratar om hur alla mår för tillfället. Vice
ordförande ska snart hålla utvärderingssamtal med alla i styrelsen.
§ 12 Övrigt
Inget övrigt togs upp.
§ 13 Nästa möte
2022-03-28 kl. 08:00-09:00.
§ 14 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 08:52.

Carl Ekvall (29 Mar 2022 18:39 GMT+2)
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