Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-04-25
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 08:05.
§ 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
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.
[Sekreterare anländer kl. 08:08]
§ 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.
§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare, Sadaf Atash-Faraz, går igenom föregående mötesprotokoll (2022-04-19).
[Carl Ekvall anländer kl. 08:12]
§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har tillsammans med vice ordförande haft ett möte med ansvariga för
mentorskapsprogrammet, undersökt närmare kring den eventuella femkampen med de andra
juridiskt lagda föreningarna på skolan och varit på representationsresa i Lund där det hölls ett
JURO-möte och en vårbal.
Vice Ordförande
Vice ordförande har varit på representationsresa i Lund och närvarat på möten där krav på
samarbetspartners, policys och förhållningssätt till näringslivet diskuterats. Vice ordförande
har även varit på möte med ansvariga för mentorskapsprogrammet och bokat biljetter för
spexföreställningen för hela styrelsen.
Kassör
Kassör har fortsatt arbetat med budgetrevideringen och haft ett möte med arbetsgruppen om
podden.
Sekreterare
Sekreteraren har skrivit protokoll, pratat med lokaljuryn och informerat om banketten i
Stockholm samt varit på möte med arbetsgruppen om podden.
Chefredaktör
Chefredaktören har korrekturläst artiklar, organiserat och delat upp allt som behöver göras
inför tidningstrycket och pratat med designansvarig för att skjuta upp deadline ytterligare två
veckor.
Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har haft debut med damlaget i korpen och gick med vinst vilket styrelsen
gratulerar stort. Herrarnas match blev inställd denna vecka. Idrottsansvarig har även hållit
träningstillfälle för laget.
Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har hållit ett möte med kursombudsutskottet där mycket diskuterades
som ska tas vidare till ett UU-möte senare denna vecka. Utbildningsansvarig Wilma
Markholm har även varit på ytterligare en represenationsresa, denna gången till Lund, och

närvara på ett JURO-möte. Där diskuterades studenthälsa, betygsgränser och hur detta skiljer
sig på olika lärosäten.
Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har under senaste veckan lagt all sin fokus på diplomeringen och letat
efter en sista konferencier. Det har nu även beslutats om en DJ som de ser väldigt fram emot.
Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har hittat en ny bild för juridiska föreningens hemsida och
sedermera uppdaterat denna. Vid sidan av letandet efter bilden har kommunikationsansvarig
drivit det löpande arbetet med marknadsföring av event.
Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har haft en lunchföreläsning med Setterwalls och ett kvällsevent med
Vinge. De har även fortsatt arbetet med revidering av avtalen med samarbetspartners.
§ 9 JF Klaga
Det har inkommit en JF Klaga om att protokollen inte lagts upp på juridiska föreningens
hemsida, studenten i fråga ville gärna följa hur det hade gått på juro-mötet i Karlstad. Vice
ordförande besvarade studentens klagan omedelbart då protokollen vid tillfället redan fanns
uppe men tar även upp det här. Anledningen till varför protokollen inte fanns uppe var att
styrelsens prenumeration på Adobe hade utgått varför de därför inte kunde signeras.
Sekreteraren beslutade däremot att lägga upp protokollen utan signering tillfälligt och signera
dessa så fort styrelsen har tillgång till programmet igen.
§ 10 Information: Kontakt om ekonomi med kåren
Kassör informerar styrelsen om ett önskemål från HHGS angående kontaktvägar för
ekonomiska frågor. För att underlätta arbetet ska frågor om ekonomin framöver gå via
juridiska föreningens kassör som sedan får framföra det till CFO i HHGS.
§ 11 Information: Pre-Valborg med HHGS
Juridiska föreningens styrelsen har blivit inbjudna till Valborgsfirande med HHGS. Inbjudan
kom samma vecka som eventet varför styrelsen inte kan närvara.
§ 12 Beslut: Val av ansvariga för mentorskapsprogrammet
Ordförande och vice ordförande har haft ett möte med ansvariga för mentorskapsprogrammet
och förmedlat styrelsen åsikter och funderingar. Det har beslutats att personerna som tillsätts
nu och i framtiden endast kommer sitta på ett års mandatperiod samt att det vid nästan
ansökning ska vara öppet för alla juriststudenter på skolan men att tidigare
mentorskapserfarenhet ska vara meriterande.
Styrelsen går till beslut om att tillsätta
- Disa Antán (T4)
- Robin Nappo (T6)

10 bifall, 1 avslag. Eftersom en majoritet bifallit ska personerna tillsättas.
Carl Ekvall förklarades som jävig och deltog därmed inte i beslutet.
§ 13 Diskussion: Betygshets
Vice ordförande lyfter ett internt problem med att styrelsemedlemmar orsakat betygshets
inom styrelsen. Vice ordförande vill påminna styrelsen om att detta är föreningens kärnfråga
och något som vi tar starkt avstånd emot. Juridiska föreningen i Göteborg driver ett aktivt
arbete mot betygshets mellan juriststudenter på skolan och styrelsen ska representera detta,
både internt och externt. Styrelsen ska i framtiden ta detta med sig och tänka extra mycket på
hur de uttrycker sig för att undvika olyckliga situationer framöver.
§ 14 Diskussion: Facebookgrupper
Evenemangsansvariga framför ett medlemsförslag om att starta en facebookgrupp för bara
event som styrelsen anordnar. Detta ska göra det mer översiktligt att sortera bland allt som
händer och motverka att roliga evenemang försvinner i feedet. Styrelsen ser otroligt positivt
på detta medlemsförslag och beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som ska skapa en sådan
facebookgrupp.
Styrelsen går till beslut att välja
- Alexander Karvonen
- Edvin Karlsson
- Oscar Kumblad
till arbetsgrupp om facebookgrupp för evenemang.
Enhälligt (12 ja) bifall.
§ 15 Diskussion: JF vårevent
Styrelsen diskuterar möjligheten att anordna fler simpla event på varma vårdagar på
skolgården. Styrelsen beslutar att spela musik och bjuda på fika men ska invänta varmare
väder.
§ 16 Beslut: Val av poddutskottet
Arbetsgruppen för podden informerar styrelsen om de som sökt till utskottet och motiverar
valet av utskottsmedlemmar.
Styrelsen går till beslut att tillsätta
- Kajsa Christiansen (T4)
- Paula Lopez (T4)
- Pontus Gyllenhammar (T4)
- Hassan Othman Alkady (T4)
Enhälligt (11 ja) bifall.

Hassan Othman Alkady förklarades som jävig och deltog därmed inte i beslutet.
§ 17 Information: Institutionsrådet
Ordföranden har varit på möte med institutionsrådet i veckan och informerar styrelsen om
vad som sades.
Det diskuterades kring utvärderingen och omarbetningen av juristprogrammet, innefattande
grundkurser och fördjupningskurser, som ska ske framöver. För tillfället arbetas det in en
utredningsgrupp som ska starta upp projektet. Arbetet kommer framförallt ligga på
utbildningsbevakningen men tanken är att det även ska hållas öppna möten för studenter att
närvara på och dela med sig av egna åsikter.
Institutionen informerar även om att de mottagit 300 000 kr av Göteborgs Universitet för att
utreda studenthälsan på skolan och utöka användningen av elevhälsan. Detta ska tas tag i än
mer i höst.
§ 18 Diskussion: Användning av spendera-mera-listan
Styrelsen har skapat en kanal på Slack och beslutar att det i denna ska skrivas idéer och ges
konkreta förslag på vad som kan behövas läggas pengar på för styrelsearbetet och
medlemsnytta.
§ 19 Information: Marknadsföring av Vingeveckan
Näringslivsansvariga informerar styrelsen om att Vingeveckan ska marknadsföras inom en
snar framtid.
§ Övrigt
- JF bjuder: 2 maj har T2orna tenta i HRO202 (IFSK). Styrelsen beslutar att stå på plats
med kaffe och fika.
§ Nästa möte
2022-05-02 kl. 08:00-09:00.
§ Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 09:21.

Ordförande (3 maj 2022 12:40 GMT+2)

Carl Ekvall

Hassan Othman (3 maj 2022 10:30 GMT+2)

Hassan Othman

