Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-04-11
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 16:00.
§ 2 Närvarande ledamöter
Carl Ekvall, ordförande
Nellie Karlsson, vice ordförande
Hassan Othman Alkady, kassör
Sadaf Atash-Faraz, Sekreterare
Misha Ohlsson, chefredaktör
Adam Hydén, idrottsansvarig
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 Hanna Petersson väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare, Sadaf Atash-Faraz, går igenom föregående mötesprotokoll (2022-04-04).
§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har varit på resan till Karlstad med vice ordförande och utbildningsansvarig,
Wilma Markholm. Det hölls då ett JURO möte där det bestämdes att en skrivelse om att
utreda betygssystemet genom NJUG. NJUG är ett samlingsforum för för de som driver
juristprogram på alla Sveriges lärosäten. Ordföranden har även hittat studenter som kan ställa
upp på utvärderingsprojektet som institutionen ska hålla.
Vice Ordförande
Vice ordförande har också varit på resan till Karlstad och närvarat på ett ordförandemöte. På
mötet samlas styrelsen från alla juridiska lärosäten för att diskutera frågor och funderingar
kring verksamheten. På just detta möte diskuterades alkoholpolicys, avgifter på mässor och
lokaler/fastigheter som föreningar ansvara över. Vice ordförande har även förberett inför
resan till Lund om två veckor.
Kassör
Kassör har börjat revidera budgeten och samtalat med kåren kring hur nästa revidering ska se
ut med tanke på att vi har en hög ingående balans.
Sekreterare
Sekreteraren har haft ett utskottsmöte för att förbereda resan till stockholm samt skött det
löpande arbetet med Svenska Juridiska Mästerskapen och mötesprotokollen.
Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har haft två träningar med korpenlaget, möte med idrottsutskottet för att
planera inför framtiden och för att utvärdera padeleventet tillsammans. Idrottsansvarig har
även registrerat spelarna i lagen och nu är laget redo för kommande matcher.
Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har tittat på ansökningar till oskylidghetsprojektet och ena
utbildningsansvariga, Wilma Markholm, har varit på JURO-mötet till Karlstad.
Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har arrangerat den första sittningen och haft ett möte med Ylva Benson
haft sittningen vilket gick bra, möte med Ylva Benson om funderingar kring diplomeringen
alla frågor utreddes på plats, diskuterade lite närmare vad institutionen har ansvar och vad jf
ansvarar över. Examinerade får nu även ta med ännu en anhörig till diplomeringen efter stor
förfrågan.

Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har skött styrelsens vloggvecka på instagram och svarat på många
mejl kring marknadsföring från diverse företag. Vid sidan av detta har
kommunikationsansvarig skött den löpande marknadsföringen för de andra
styrelsemedlemmarna.
Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har mejlat till många företag, signerat avtal med Setterwall och haft möte
med Norma advokater där det bland annat diskuterades att återuppta den gemensamma
träningen som hölls förra året med ledning av byråns personliga tränare.
[Adam Hydén lämnar mötet kl 16:20]
§ 9 PC-beslut: GAIUS budget
Styrelsen tog ett PC-beslut att godta GAIUS budgetförslag. Detta berodde på att styrelsen
mottog underlaget för sent inför föregående möte och därmed inte kunde ta ett välgrundat
beslut. Efter att styrelsen läst underlaget gick den till beslut.
Styrelsen röstar enhälligt för att anta GAIUS budgetförslag. 12/12 ja.
Hassan Othman Alkady förklarades som jävig och var därmed inte röstberättigad.
§ 9 Beslut: Nya ansvariga mentorskapsprogrammet
Sedan 2021 har Juridiska föreningen i Göteborg tagit ansvar över mentorskapsprogrammet
där studenter som läser T1 och T2 kan ha en äldre elev att diskutera studieteknik, välmående
och studiesociala frågor med.
Ordförande förklarade sig jävig i fråga varför vice ordförande kommer föra kontakten med
ansvariga över mentorskapsprogrammet.
Styrelsen markerar att det inte varit en tydligt ansökningsprocess samt att förslaget inte varit
befäst med tillräckligt underlag i form av motivering. Styrelsen avslår därmed förslaget men
skriver inte med de föreslagna studenternas namn då det inte varit en ansökningsprocess.
Styrelsen beslutar att inte ta beslut i frågan förrän det har hållits en tydlig ansökningsprocess
där alla studenter på juristprogrammet har en möjlighet att ansöka till.
[Misha Ohlsson anländer kl 16:45]
§ 10 Diskussion: Informering från kåren
Evenemangsansvariga berättar att det under planeringen varit en dålig brygga med
information från HHGS till evenemangsansvariga samt olämpligt bemötande av anställda
under kvällen. Evenemangsansvariga har varit ovetandes kring många moment som

förväntades av dem under sittning som hölls under föregående vecka. Detta blev ett svårt
moment för evenemangsansvariga under kvällen.
Styrelsen ska ta fram en lista med rekommendationer för HHGS styrelse om
förbättringspunkter inför framtiden.
§ 11 Diskussion: Skolans inställning mot föreningar
Evenemangsansvariga höll i sittningen föregående vecka och fick sedan kritik från skolan om
att de inte följt anvisningar de har fått. Däremot att mycket av informationen gåtts miste om
som förklarats i punkt 11 vilket försvårade arbetet. Evenemangsansvariga lyfter nu att det
känns som att Handelshögskolan i Göteborg har en negativ inställning mot föreningar och
studiesocialt aktiva studenter på skolan. Styrelsen är däremot delade i frågan och vill
poängtera att några styrelsemedlemmar upplever att skolan är positivt inställda mot
föreningar och hjälper till så gott det går.
Styrelsen diskuterar vidare kring hur skolan förtroende för föreningslivet på skolan på grund
av händelser som skett, utanför Juridiska föreningens kontroll, men att det påverkat oss alla.
Bemötandet av ideellt arbetande studenter på skolan från skolans sida har inte alltid varit
önskvärt, speciellt i mejlkontakten som hållits med evenemangsansvariga i samband med
föregående sittning. Internprocessen upplevs som bristande i dessa hänseenden och en rak
kommunikation behövs med tydliga procedurer.
Styrelsen avslutar med att det behövs sättas en högre standard för föreningar på skolan så
förtroendet kan vinnas tillbaka från skolan.
§ 12 Diskussion: Poddutskottet
Styrelsen bestämmer att öppna ansökningar till poddutskottet innan terminen är över så de
hinner lära sig klippa avsnitt och använda tekniken.
§ 13 Information: Organisation och informationsklasser
Ordförande har en genomgång kring informationsklasser/informationsdelning i styrelsen och
hur detta kan appliceras i styrelsens arbete i praktiken.
[Hassan Othman Alkady lämnar mötet kl 18:42]
§ 14 JF Klaga: Stulen mat
Det har inkommit en JF Klaga till styrelsen om att det stulits mat ur kylen i Juridiska
Föreningens rum. Styrelsen har satt upp en lapp på kylen om detta och ska markera sina lådor
längst ner. Kylen ska även rensas ut mer noga varje måndag så detta motverkas.
§ 15 Diskussion: Samtalsklimat
Styrelsen har väldigt bra samtalsklimat och givande diskussioner då åsikterna ofta är så
delade. Däremot är styrelsen enig kring att ord ofta kan uppfattas fel i skrift genom sms och

ska därför i framtiden skriva att diskussionen ska föras vidare på nästkommande
måndagsmöte eller träffas upp i skolan om det finns möjlighet till det.
§ 16 Övrigt
- Hemsidans startsida: Styrelsen diskuterar att ändra bilden på startsidan av Juridiska
föreningens hemsida från styrelsen till ett landmärke. Bildmotivet ska funderas vidare
kring men styrelsen är eniga kring att ändra bilden. Kommunikationsansvarig ska
tittat på alternativa bilder och framföra dessa för styrelsen i framtiden.
§ 17 Nästa möte
2022-04-19 kl. 08:00-09:00.
§ 18 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19:09.

Ordförande (3 maj 2022 12:42 GMT+2)

Carl Ekvall

Näringsliv Juridiska föreningen (8 maj 2022 13:17 GMT+2)

Hanna Petersson

