Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-04-04
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 08:03.
§ 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
Oscar Kumblad, näringslivsansvarig
Sebastian Wejedal, inspector
Zuzan Ismail, proinspector
§ 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 (2022-03-28).
[Eliaz Utbult anländer kl. 08:09]
§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har varit på möte med institutionsrådet, årsmöte med Oskyldighetsprojektet,
arbete med GAIUS schemaläggning och tittat på en remissfråga som kommit in till JURO i
väntan på att den ska behandlas av hela JURO.
Vice Ordförande
Vice ordförande har planerat det sista inför resan till Karlstad och börjat förbereda punkter att
ta upp på ordförandemötet som kommer hållas där. Ordförandemötet är ett möte där Juridiska
föreningars styrelser kan diskutera viktiga frågor eller funderingar i verksamheten för att få
hjälp från andra lärosäten.
Kassör
Kassör har skött det löpande arbetet och pratat med kåren om GAIUS budgeten samt
Juridiska föreningens fakturor.
Sekreterare
Sekreteraren har arrangerat lokalfinalen i Svenska Juridiska Mästerskapen och den
efterföljande banketten.
Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har haft möte med MAQS angående badmintontisdagarna och arrangerat
paddelevent.
Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har varit på möte med den lokala arbetsmiljögruppen (LAMG) som
består av representanter från Juridiska iNstitutionen och SAMO för att utveckla arbetsmiljön
på skolan. På mötet diskuterades mycket om brandövningar och det bestämdes att i framtiden
ska det informeras bättre om när dessa ska hållas. Utbildningsansvariga har även varit på
möte med utbildningsutskottet (UU) där ett studentärende utreddes kring hur
hållbarhetsmålen examineras på skolan.
Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har löst det sista inför sittningen, sålt biljetter för denna och
diplomeringen. Det har även uppmärksammats att många studenter vill ha med fler anhöriga
än vad de får varför evenemangsansvariga har kontakta institutionen om detta.

Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har tillsammans med vice ordförande arrangerat fotograferingen av
styrelsen och sedan uppdaterat hemsidan med dessa bilder. Kommunikationsansvarig har
utöver detta även skött det löpande arbetet med marknadsföring.
Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har tagit det första steget för att förnya alla avtal med samarbetspartners.
[Sebastian Wejedal och Zuzan Ismail anländer kl. 08:18 för att kort presentera sig själva för
styrelsen]
Arbetsgrupp: Oskyldighetspodden
Arbetsgruppen har mejlat Sebastian Wejedal för att planera ett möte och diskutera poddens
framtid.
Arbetsgrupp: Premiering av aktiva medlemmar
Arbetsgruppen har fortsatt tittat på möjligheter för premiering.
§ 10 Information: Donsö IS
En praktiserande jurist på MAQS bad idrottsansvarig att kolla intresse på skolan för att delta i
damernas korpenlag i Donsö IS.
§ 11 Information: Institutionsråd
Ordförande var på möte med institutionsråden under föregående veckan där de hade besök
från beredningen för utbildningsfrågor på grund och avancerad nivå (GAN). Det avhandlades
frågor om utbildningsbevakning men även mångfald bland föreningsaktiva på skolan.
Styrelsen diskuterade hur Juridiska föreningen i Göteborg kan arbeta mer aktivt kring detta.
Punkten ska diskuteras mer ingående på ett framtida kvällsmöte.
Institutionen informerade även ordförande om att praktikprojektet på skolan ska läggas ner då
förutsättningarna att underhålla detta saknas. I framtiden ska kanske ett annat praktiskt
moment införas. Styrelsen är negativt inställda inför detta och markerar att det behövs fler
praktiska moment i utbildningen.
§ 12 Information: Diplomering
Evenemangsansvariga går igenom vad styrelsen ska hjälpa till med under diplomeringen
2022-05-07.
§ 13 Beslut: GAIUS budget
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan då underlaget inte skickades ut i tid och styrelsen inte
kunde ta ett välgrundat beslut.
§ 14 Diskussion: Thörstday

Styrelsen diskuterar kring Thörtsday, ett koncept som involverar lättsamma juridiska
föreläsningar som en After Work och god mat. Styrelsen ska leta efter lämpliga datum och
talare för arrangemanget.
§ 15 Diskussion: Ordförandemöte Karlstad
Vice ordförande ska närvara på ett ordförandemöte i Karlstad där styrelser från olika juridiska
föreningar kan diskutera frågor kring verksamheten. Styrelsen bestämmer att skicka in några
punkter under veckan som vice ordförande kan ta med sig.
[Adam Hydén lämnar kl. 09:09]
§ 16 Diskussion: Juridisk föreningskamp
Ordförande föreslår ett arrangerande av en juridisk föreningskamp på skolan. Detta ska föra
de juridiskt lagda föreningarna närmare varandra och engagera fler i arbetet. Styrelsen är
positivt inställda inför detta och ska prata vidare med de andra föreningarna.
§ 17 Diskussion: Vloggvecka
Styrelsen beslutar att hålla en vloggvecka på instagram i samband med att bilderna läggs ut
för att uppmärksamma det löpande arbetet som styrelsen gör.
§ 18 Diskussion: Upphittadlåda
Styrelsen har hittat mycket kvarglömda kläder i Juridiska föreningens rum och ska därför
lägga en upphittadlåda i rummet.
§ 19 Diskussion: Utvärdering av evenemang
Styrelsen diskuterar att det är viktigt att utvärdera evenemang efter de hållits och dela med
sig av sina lärdomar och ta in konstruktiv kritik inför framtiden.
§ 20 Utvärdering: Svenska Juridiska Mästerskapen, lokalfinal
Sekreterare börjar med att utvärdera lokalfinalen i Svenska Juridiska Mästerskapen som hölls
2022-03-21. Tack vare utskottet var det mycket som gick smidigt och det var mycket enklare
att lösa saker under dagen. Däremot fick sekreterare aldrig access på GU-kortet till
Malmstensvåningen vilket gjorde det omständigt under dagen. Cateringen gick alldeles
perfekt och tack vare kassör fick sällskapet även bra underhållning vilket efter senare
reflektion verkligen behövdes.
§ 21 Övrigt
Inget övrigt tas upp.
§ 22 Nästa möte
2022-04-11 kl. 16:00 till 19:00.
§ 23 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 09:25.

Ordförande (3 maj 2022 12:43 GMT+2)

Carl Ekvall

Alexander Karvonen (3 maj 2022 10:27 GMT+2)

Alexander Karvonen

