
Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-05-02

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 08:01.

§ 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

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 Eliaz Utbult väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll



Sekreterare, Sadaf Atash-Faraz, går igenom föregående mötesprotokoll (2022-04-25).

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har skött det löpande arbetet, tittat lite närmare på MUCF-bidrag och en eventuell
fysisk inskrivning till hösten för de nya T1:orna, samt haft ett möte med vice ordförande om
Thörstday.

Vice Ordförande
Vice ordförande har haft problem med ett felbokat hotellrum som varit svårt att åtgärda, haft
ytterligare diskussioner med ansvariga för mentorskapsprogrammet om ändringar i
ansökningsprocessen till nästa år och haft möte med ordförande om Thörstday.

Kassör
Kassör har skött det löpande arbetet, fortsatt arbetat med att revidera budgeten och hållit ett
introduktionsmöte med poddutskottet.

Sekreterare
Sekreteraren har förberett sig inför riksfinalen i Svenska Juridiska Mästerskapen denna
vecka.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har vunnit ännu en match med damlaget och haft möte med NORMA
advokater och MAQS advokatbyrå för att samordna fler event. Idrottsansvarig har även
försökt flytta på korpenlagets matcher som lagts över sommaren eftersom medlemmarna inte
kan antas närvara på dessa.

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har suttit med på intervjuer för Oskyldighetsprojektet och ska fatta ett
slutgiltigt beslut idag tillsamma med resten av rekryteringsgruppen. De har även närvarat på
ett UU-möte där det bland annat diskuterades problematik kring Canvas, arbetsmiljön på
skolan speciellt kring sal C22 och om projektet kring utvärderingen av juristprogrammet på
Handelshögskolan i Göteborg. Utöver detta har utbildningsansvariga även haft ett möte med
EDUC där de jobbar på en plan för att effektivisera funktionen av forumet.

Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har haft möten med Ylva Benson, studierektor på Juridiska
Institutionen om diplomeringsceremonin, beställt sånghäften och programblad så dessa kan
komma fram i tid. Alla ansvarsområden under dagen har även delegerats ut, nu återstår det
bara att utföra själva eventet.

Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har skött det löpande marknadsföringsarbetet och strukturerat upp
det sista innan sommaren.



Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig diskuterar fortfarande avtal med olika samarbetspartners och hållit flera
event under veckan.

[Oscar Kumblad anländer Kl. 08:16]

§ 9 Information: Humanjuridiska kvällen
Humanjuridiska föreningen ska för första gången anordna en humanjuridisk kväll som
ordförande meddelar styrelsen ska marknadsföras av Juridiska föreningen. Närmare om
marknadsföringen ska diskuteras vidare med kommunikationsansvarig.

§ 10 Diskussion: Infodag till medlemmarna
Ordförande delegerar ut den första uppgiften i målet att öppna upp Juridiska föreningen i
Göteborg till allt fler av sina medlemmar. Styrelsen ska stå utanför föreläsningssalar och
bjuda på fika samt vara tillgängliga för samtal. Datum ska kollas vidare på.

§ 11 Information: Diplomering
Evenemangsansvariga informerar om det sista som bestämts kring diplomeringen och ger
styrelsemedlemmarna ett uppdrag var för dagen.

§ 12 Information: Glassbil
Vice ordförande har tittat närmare på möjligheten att hyra glassbilen till skolan för Juridiska
föreningens vårevent och anordna en lite större JF bjuder. Styrelsen tycker om idén och
diskuterar därefter datum. Inget kan ännu fastslås utan det ska inväntas lite varmare väder.

§ 13 JF Klaga: Poddens “framtid” och stavningskontroll
Det har inkommit en JF Klaga där studenten undrar vad som menas med att poddens
“framtid” ska diskuteras samt om styrelsen kan använda stavningskontroll. Gällande det
senare ska styrelsen ta med sig detta.

Avseende till den första punkten står det inte angivet vilken punkt i vilket protokoll som
syftas på, sekreteraren misstänker därför att studenten menar mötesprotokoll 2022-04-19
punkt 12 (information: podden). Anledningen till varför ordet “framtid” inte preciseras
närmare var att projektet ännu var och är i ett tidigt stadie. Styrelsen har sedan mötesprotokoll
2022-02-28 punkt 10 (diskussion: Oskyldighetspodden) informerat medlemmarna om ett
påbörjat arbete kring frågan om hur podden långsiktigt ska gå vidare varpå, i mötesprotokoll
2022-03-07 punkt 12 (beslut: arbetsgrupp för Oskyldighetspodden), tillsattes en arbetsgrupp
för att avhandla frågan. Genom dessa punkter framgår det att podden är ett pågående arbete
vars slutliga resultat inte med konkreta exempel kan beskrivas i detta skede. Arbetet med
podden kommer fortsätta och presentera sig som allt mer påtaglig i framtida mötesprotokoll.

Ordförande vill även tillägga att Juridiska föreningens styrelse framförallt jobbar operativt,
där öppen medlemsinsyn är ett mål bland andra arbetsområden som studiebevakning,



studiesociala sammankomster och upprätthållande av traditioner. Protokollen i sig tjänar
därför inte bara som minnesanteckningar för styrelsen men spelar en roll i målet om öppen
medlemsinsyn. Protokollen kan dock inte alltid utgöra en allomfattande bild av föreningens
verksamhet, och det är inte heller lämpligt sett till den arbetsbelastning det skulle medföra.
Ordförande vill uppmana alla medlemmar med frågor att diskutera dessa direkt med
styrelsen, i person eller via mejl, i den mån protokollen inte upplevs ge en tillräcklig
kännedom.

§ 14  Övrigt
- Kassören vill påminna styrelsen om att skicka förslag på kaffemaskiner till honom.

§ 15  Nästa möte
2022-05-09 kl. 08:00-09:00.

§ 16  Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 08:48.

ELiaz Utbult (12 maj 2022 12:34 GMT+2)
ELiaz Utbult

Eliaz Utbult

Carl Ekvall (12 maj 2022 12:58 GMT+2)

Carl Ekvall
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