Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-04-19
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 08:07.
§ 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
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 Wilma Markholm väljs till mötets justerare.
§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare, Sadaf Atash-Faraz, går igenom föregående mötesprotokoll (2022-04-11).
§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har skrivit utkastet till olika brev till bland annat HHGS som tar itu med det som
diskuterades på föregående kvällsmöte. Ordförande har utöver detta gått igenom
mötesunderlag för det kommande JURO-mötet i Lund, förberett för ett möte med
institutionsrådet, strukturerat upp sin egen att göra lista samt skött det löpande arbetet runt
om.
Vice Ordförande
Vice ordförande har haft samtal med ansvariga för mentorskapsprogrammet och planerat ett
möte med dem 2022-04-20. Vice ordförande har utöver detta fixat med det sista inför
representationsresan till Lund denna vecka.
Kassör
Kassör har skissat vidare på en budgetrevidering och försökt bygga upp ett minusbelopp,
styrelsen har för låga utgifter i relation till sina intäkter och ska därför försöka utöka
utgifterna och expandera på vissa håll. Kassören har även mottagit en offert från
evenemangsansvariga som överksred dennes täkningsrätt och har därmed behövt samtala
mycket med HHGS för att få denna signerad.
Sekreterare
Sekreteraren har även styrt upp inför resan till Stockholm för riksfinalen i Svenska Juridiska
Mästerskapen.
Chefredaktör
Chefredaktören har fört mycket kontakt med designansvarig, korrekturläst fler artiklar och
finslipat det som finns inkommet för tillfället. Det söks dock fler skribenter och deadlinen ska
skjutas på ytterligare så dessa kan hittas.
Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har fixat med laguppställningar till korpendebuterna nu på onsdag och
måndag nästa vecka, fått spelschemat och försökt lösa det som inte är passande för spelarna.
Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har haft ett möte med EDUC, Education Committee, där det diskuterats
kring skolans hållbarhetscertifiering och att denna ska uppdateras, gått igenom ansökningarna
till Oskyldighetsprojektet och bjudit in till intervjuer. Utbildningsansvarig Wilma Markholm
har även förberett inför JURO-mötet i Lund som hon ska åka på tillsammans med ordförande
och vice ordförande.

Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har fortsatt arbetet inför diplomeringen. Det har hittats lämpliga glas
för minglet och de har samtalat med bolagsstämmorna kring vilka låtar de ska sjunga på
ceremonin. Utöver detta har letandet efter toastmaster fortskridit och fler frågor från studenter
kring diplomeringen besvarats.
Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har haft interna möten mellan sig för att planera och effektivisera inför
framtiden samt mejlat runt till samarbetspartners.
§ 9 Diskussion: HMD-runda
Styrelsen håller en “hur mår du”-runda för att pratar om hur alla mår för tillfället och
uppdatera varandra efter påskledigheten.
§ 10 Diskussion: Styrelsens förhållningssätt till resten av föreningen
Detta är en punkt i anslutning till punkten under övrigt om ändrandet av hemsidan från förra
veckans mötesprotokoll (2022-04-11). Styrelsen lyfter problemet med att föreningen inte når
ut till alla juriststudenter på skolan och pratar om effektiva lösningar som kan vidtas redan nu
innan terminen tar slut.
Ordförande blir ansvarig för att sammanställa alla dessa punkter i en åtgärdsplan och delegera
ut ansvaret över praktiska moment till styrelsemedlemmarna.
§ 11 Beslut: Val av ansvariga för mentorskapsprogrammet
Föregående möte (2022-04-11) valde styrelsen att rösta ner förslaget av ansvariga för
mentorskapsprogrammet då det inte hade varit en tydlig ansökningsprocess öppen för att
juriststudenter på skolan, dessutom var förslaget inte befäst med en motivering av personerna
varför vice ordförande efter föregående möte kontaktade mentorskapsprogrammet. Styrelsen
mottog därefter förklaring och personmotivering som vitsordas som sådan, men det går inte
att hitta en majoritet på grund av processen.
Ordförande och vice ordförande ska ha möte med ansvariga för mentorskapsprogrammet
2022-04-20 varför styrelsen beslutar att bordlägga beslutet ytterligare för att ännu en gång
föra vidare våra tankar via ett muntligt forum.
§ 12 Information: Podden
Kassören har i egenskap av arbetsgrupp i JF-podden tagit ett möte med Sebastian Wejedal,
programledare, för att diskutera poddens framtid. Kassören framför det som diskuterats på
mötet till styrelsen.
§ 13 Övrigt
Inget övrigt tas upp.
§ 14 Nästa möte

2022-04-25 kl. 08:00-09:00.
§ 15 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 09:37.

Ordförande (3 maj 2022 12:41 GMT+2)

Carl Ekvall

Wilma Markholm (3 maj 2022 10:57 GMT+2)

Wilma Markholm

