
Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-03-14

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 08:00.

§ 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 Hassan Othman Alkady väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.



[Misha Ohlsson anländer Kl 08:06]

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare, Sadaf Atash-Faraz, går igenom föregående mötesprotokoll (2022-03-07).

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har skött det löpande arbetet och fört de utomstående kontakterna.

Vice Ordförande
Vice ordförande har bokat hotell för den kommande representationsresan på andra lärosäten,
hanterat lite fel som uppkommit med mejlen och planerat inför en överlämning med inspector
och proinspector tillsammans med ordförande.

Kassör
Kassör har äntligen lyckats beställa ett styrelsebankkort efter mycket krångel samt skött det
löpande ekonomiska arbetet.

Sekreterare
Sekreteraren

Chefredaktör
Chefredaktören väntar in skribenternas texter, har bokat in ett par intervjuer för den
kommande tidningen och kontaktat alla berörda då de tyvärr inte kommer hinna enligt den
preliminära planen.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har bokat en hall till paddelturnerningen som ska marknadsföras inför under
den kommande veckan samt planerat möte med idrottsutskottet där försäljning av biljetterna
och liknande ska diksuteras.

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har haft ett uppföljande möte med Ann-Sophie Sallander om det stora
utvärderingsprojektet där styrelsen fick ett uppdrag att hitta två studenter från andra
lärorsäten som kan tänka sig delta i projektet. Utöver detta har utbildningsansvariga även haft
ett möte med SAMO om arbetsmiljön på skolan och på distans.

Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har bokat ett möte med evenemangsutskottet och tittat lite närmare på
eventuella planer inför den första sittningen.

Kommunikationsansvarig



Kommunikationsansvarig har tagit emot och delat ut styrelsekläderna, svarat på många mejl
och skött det löpande marknadsföringsarbetet.

Näringslivsansvariga
Näringslivsansvariga har haft ännu en till mötesfylld vecka och bokat kommande event.
Denna veckan ska även de första eventen hållas.

§ 9 Diskussion: klädsel fotografering
Juridiska föreningen har tidigare endast tagit formella bilder på styrelsefotograferingarna men
ordföranden föreslår att vi även tar lite avslappnade gruppfoton.

Styrelsen samtycker och bestämmer att ta med sig styrelsekläderna för ett avslappnat
gruppfoto.

§ 10 Information: Plats för fotografering
På Götaplatsen kl. 14:00 den 1 april.

§ 11 JF Önska: Kolla JF Klaga
Det har inkommit en JF Önska om att styrelsen ska lyfta en inkommen JF klaga. I
behandlandet av detta insåg styrelsen att det har inkommit flera klagomål genom JF klaga
som inte har hamnat i rätt e-post varför samtliga kommer tas upp på detta möte. Styrelsen ber
om ursäkt för detta misstag och ska i framtiden hantera alla JF klaga löpande.

§ 11 JF Klaga: Smutsiga mikrovågsugnar på skolan
Det har inkommit två klagomål till JF Klaga om mikrovågsugnarnas dåliga skick på skolan.
Båda klagomålet lyfter att dessa inte har städats ordentligt på allt för lång tid och att det har
blivit oaptitligt.

Styrelsen diskuterar frågan och instämmer med medlemmarnas åsikter. Informationen ska
vidarebefordras till HHGS samt att utbildningsansvariga ska ta upp situationen på
nästkommande möte med den lokala arbetsmiljögruppen (LAMG) men även mejla,
viceprefekten, Ann-Sophie Sallander.

§ 12 JF Klaga: Betygsättning av examensarbeten på GU
Det har inkommit ett klagomål via JF Klaga om den stora skillnaden i betygsättning av
examensarbeten i Göteborg och de andra lärosätena. Studenten skriver att det exempelvis ges
knappt 50% AB i Göteborg kontra Uppsala, Örebro och Lund där 70-84% av studenterna får
AB.

Juridiska föreningen tillsammans med institutionen är väl medvetna om detta problem och
har aktivt drivit frågan under en längre tid. Styrelsen tackar alla som skickar in klagomål om
detta genom JF Klaga då det åter bekräftar intresse att fortsätta driva frågan framåt. Juridiska
föreningen driver även aktivt frågan nationellt genom JURO med de andra juridiska



lärosätena i Sverige. JURO är en nationell samarbetsorganisation bestående av landets
Juridiska föreningar och diskuterar studentfackliga och utbildningspolitiska frågor.

§ 13 JF Klaga: PC-beslut av förslag till GAIUS projektledare
Det har inkommit ett klagomål till JF Klaga angående PC-beslutet (se mötesprotokoll
2022-02-08) att godkänna förslaget till GAIUS nya projektledare 2022/23. Medlemmen
önskar mer information kring detta och undrar vad som ledde till att styrelsen kunde ta ett
PC-beslut samma dag som det bordlades (se mötesprotokoll 2022-02-01).

I just det enskilda fallet var förslaget förenat med en bristfällig motivering till de nominerade
personerna varför styrelsen valde att bordlägga beslutet. Senare samma dag inkom det en ny
förtydligande motivering med samma personer som medförde att styrelsen kunde ta gå till
beslut. Bristen låg således endast i underlaget inte i personerna. I framtiden ska även styrelsen
ge mer underlag i mötesprotokoll kring PC-beslut som tas.

§ 14 JF Klaga: Diplomering
Det har inkommit en JF Klaga där en medlem undrar vad som gäller kring diplomering för
studenter som examinerades år 2021. Tyvärr kommer det inte anordnas en
diplomeringsceremoni för dessa vilket är otroligt tråkigt.

§ 15 Övrigt
- Oskyldighetspodden: Ett nytt avsnitt ska upp i veckan. Det kom inte upp innan på

grund av tekniskt strul men nu ska det vara löst.
- Programföreningsrådet: Styrelsen måste kontakta de andra programföreningarna och

berätta att Juridiska föreningens kontor ska städas ut då det finns väldigt lite utrymme
i förrådet.

- Juridiska föreningens merch: Ordföranden uppmanar styrelsen att fundera på
eventuell marknadsföring för detta.

- JF-bjuder: Tyvärr kunde det inte hållas en JF-bjuder för T4orna men 2022-03-21 ska
styrelsen stå utanför tentasalen och bjuda T2orna på fika innan abslutningstentan i
obligationsrätt.

- Lagbok 2021: Lagboken i kontoret har ännu inte delats ut. Styrelsen har beslutat att
kombinera det med ett eventuellt påskevent i april.

§ 16 Nästa möte
2022-03-21 kl. 08:00-09:00.

§ 17 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 08:57.

Hassan Othman (28 Mar 2022 13:45 GMT+2)

Hassan Othman

Carl Ekvall (29 Mar 2022 18:38 GMT+2)

Ordförande
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