
Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-03-28

§ 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 (2022-03-21).

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordföranden har planerat inför städdagen och den efterföljande kick-offen för styrelsen
2022-03-30, förberett inför ett möte med institutionsrådet på skolan och skött det löpande
arbetet. Ordföranden säger även att JF-bjuder var uppskattat av eleverna och styrelsen förra
veckan.

Vice Ordförande
Vice ordförande har planerat inför städdagen och en efterföljande kick-off. Detaljerna är en
överraskning för styrelsen.

Kassör
Kassören har hjälp evenemangsansvariga med fakturor för den kommande sittningen och
diskuterat budgeten för korpenlagen med idrottsansvarig. Det är fortfarande problem med
styrelsens bankkort.

Sekreterare
Sekreterare arrangerade lokalfinalen och banketten i Svenska Juridiska Mästerskapen samt
skött det efterföljande arbetet bestående av fakturor och liknande.

Chefredaktör
Chefredaktören har bokat och hållit intervjuer för Rättstryckets nästa nummer samt korrigerat
skribenternas inskickade skrifter. Nu för chefredaktören kontakten med designansvarig för
utformandet av numret.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har sålt biljetter för paddeleventet 2022-04-02 och haft träning med
föreningens korpenlag, Sveriges Rikes Lag.

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har haft möte med utbildningsutskottet och diskuterat mycket om de
nyligen passerade tentorna.

Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har släppt biljetter för den kommande sittningen, klarlagt tema för
denna och skickat ut inbjudan till diplomeringsceremonin.

Kommunikationsansvarig



Kommunikationsansvarig har designat marknadsföring för den kommande sittningen,
uppdaterat hemsidan och skött det löpande arbetet.

Näringslivsansvariga
Näringslivsansvariga har haft möte med Advokatfirman Vinge, och bokat fika för
Mannheimer Swartlings utställning för T4orna.

§ 9 Diskussion: Marknadsföring på instagram
Kommunikationsansvarig undrar vad styrelsen tycker om fördelningen av marknadsföring
som lagts ut nyligen, särskilt på instagram. På sistone har det varit mycket reklam för
samarbetspartners vilket försvårar för medlemmarna att aktivt interagera med innehållet.
Styrelsen beslutar att kolla på möjligheterna att göra en eventkalender för näringslivet på
Juridiska föreningens hemsida och inte lägga upp arbetserbjudanden på instagram.

§ 10 Diskussion: 1e april
Ordföranden undrar om styrelsen är intresserade av att göra ett aprilskämt på första april.
Styrelsen beslutar att inte göra detta då ingen kunde komma på en passande idé.

§ 11 Diskussion: premiering av utskott och kursombud
Styrelsen har länge diskuterat möjligheter att engagera aktiva medlemmar som inte sitter i
styrelsen men ändå bidrar till det löpande föreningsarbetet. Möjligheter som styrelsen
diskuterat har varit särskilda medaljer för utskotten och kursombuden, en gemensam avsits
för styrelsen och alla aktiva medlemmar, ett förmingel innan årsbalen, fler inlägg på utskotten
och kursombuden och ett AW med alla aktiva medlemmar.

Målet är att öppna upp föreningen allt mer och engagera fler i Juridiska föreningen.

§ 12 Beslut: val av arbetsgrupp för premiering av utskott och kursombud
Styrelsen diskuterar val av arbetsgrupp och går till beslut.

Styrelsen beslutar: Att välja
- Alexander Karvonen, kommunikationsansvarig
- Carl Ekvall, ordförande
- Nellie Karlsson, vice ordförande

Enhälligt (13 ja) bifall.

§ 13 Diskussion: Extra årsmöte
Styrelsen diskuterar anordnandet av ett extra årsmöte för att rösta igenom stadgeändringarna
som gjordes på årsmötet 2021 och ha det klarlagt inför det ordinarie årsmötet i år.

Styrelsen enas först kring att det bör vara ett konsensusbeslut för styrelsen att anordna ett
extra årsmöte. Därefter går styrelsen vidare till diskussion. Efter ett övervägande mellan
demokratiskt kvalite och effektivitet kunde styrelsen inte finna konsensus och ett extra



årsmöte ska därmed inte anordnas. Detta grundas på att det ordinarie årsmötet är det som de
allra flesta medlemmar deltar i och flest medlemsröster kan höras. Därför vill styrelsen inte
heller ta luften ifrån vad ett årsmöte faktiskt innebär samt inte riskera ett halvdant årsmöte
mitt i verksamhetsåret som kanske bara ett fåtal går på.

§ 14 Diskussion: kvartalsmöte och strategihelg
Ordförande och vice ordförande har planerat upp resterande termin och insett att de inte har
tid att hålla ett djupgående styrelsemöte på någon av de kommande helgerna. Styrelsen
fastställer dock att det är oerhört viktigt att hålla kvartalsmötet och beslutar att lägga det på en
vardag efter arbetstid. Mindre tunga punkter ska spridas ut på veckomötena.

Styrelsen beslutar även att lägga strategihelgen på sommaren för att kunna planera inför den
kommande terminen ordentligt.

§ 15 Information: vårsittning
Evenemangsansvariga informerar styrelsen om den kommande sittningen 2022-04-07.

§ 16 Övrigt
- Tentasalarna: Axel Forslund, evenemangsansvarig, berättar för utbildningsansvariga

och resterande i styrelsen om problematiken som uppstått under T2ornas
avslutningstenta i Obliga3tionsrätt. Tentasalen hade inte skrivplatser nog för alla som
var uppskrivna på Ladok för tentamen. Motivationen har varit att det ofta inte blir så
många som kommer. Efter mycket svårigheter hittades platser i en annan sal för
studenterna men detta påverkade koncentration negativt. Utbildningsansvariga ser
väldigt allvarligt på detta och ska ta upp det med Ann-Sophie Sallander, viceprefekt.

§ 17 Nästa möte
2022-04-04 kl. 08:00-09:00.

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

Eliaz Utbult (4 Apr 2022 19:24 GMT+2)
Eliaz Utbult

Eliaz Utbult

Carl Ekvall (5 Apr 2022 06:37 GMT+2)

Carl Ekvall
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