Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-05-09
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 08:04.
§ 2 Närvarande ledamöter
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
Hassan Othman Alkady och Adam Hydén väljs till mötets justerare.
§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare, Sadaf Atash-Faraz, går igenom föregående mötesprotokoll (2022-05-09).
§ 8 Varvet runt
Vice Ordförande
Vice ordförande har fortfarande problem med den felaktiga hotellbokningen vilket hon
försökt åtgärda samt bokat glassbilen för våreventet med JF-bjuder.
Kassör
Kassör har skött det löpande arbetet och hanterat lite besvär med fakturor som behövts klaras
upp omgående. Kassören planerar även på att revideringen av budgeten ska vara klar någon
gång nästa vecka.
Sekreterare
Sekreteraren har varit på representationsresa i Stockholm som lokalarrangör för Svenska
Juridiska Mästerskapen men även för att stötta de deltagande från Göteborg. Utöver detta har
sekreterare nu även tillgång till Adobe igen och skickat ut alla föregående osignerade
protokoll för justerarna att signera.
Chefredaktör
Chefredaktören har diskuterat mycket med designansvarig för tidningen och gjort klart ett
färdigt nummer för Rättstrycket. Chefredaktören har även tittat på en möjlighet till
releasefest.
[Eliaz Utbult anländer kl. 08:10]
Idrottsansvarig
Idrottsansvarig höll tyvärr inga korpenmatcher förra veckan men har diskuterat mycket med
MAQS kring stafettvarvet under nästkommande vecka. Vidare har även planerna för
fotbollsturneringen i Uppsala till hösten ändrats. Det är tämligen oklart vad dessa ändringar
medför mer än att sporten i sig ersätts av en kubbturnering och andra mindre aktiviteter.
Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har närvarat på ett möte gällande ackrediteringen av Handelshögskolan
i Göteborg med EQUIS (European Quality Improvement System). Utbildningsansvariga har
även hittat alla studenter från andra lärosäten som ska utvärdera Juristprogrammet i
Göteborg.
Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga höll i helgen diplomeringen och har därmed bara kvar att lösa fakturor
i samband med eventet. Det som återstår innan sommaren är att planera en sommaravslutning
för medlemmarna.

Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har skött det löpande arbetet och börjar sålla bland bilderna på
diplomanderna som togs under ceremonin.
Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har fortsatt försökt skriva klart avtalen med samarbetspartners men även
börjat planera inför Stockholmsresan i höst.
§ 9 Diskussion: Stafettvarvet med MAQS
Idrottsansvarig har blivit informerad om att de inte har fått in några anmälningar. Styrelsen
ska sprida ordet mer och MAQS ska själva komma till skolan för att locka studenter.
§ 10 Diskussion: Förslag för renovering
Styrelsen mottog i förra veckan ett förslag på renovering av Juridiska föreningens rum att
reflektera kring och återkomma med åsikter om. Efter betänketid diskuterar därför styrelsen
tillsammans den återkoppling som varje enskild ledamot hade. Styrelsen hittar inte majoritet
kring hur renoveringen ska utformas och beslutar att först frågar medlemmarna i en enkät
eller på instagramstory.
§ 11 Diskussion: Stockholmsresan
Näringslivsansvariga undrar kring marknadsföring om Stockholmsresan ska bedrivas, då de
upplever att det var detta som saknades förra året. Det behöver marknadsföras på ett helt
annat sätt än vad som gjorts innan. Det diskuteras idéer kring marknadsföring.
Näringslivsansvariga vill ha en klar plan över hur marknadsföringen ska bedrivas innan
utskottet tillsätts.
§ 12 Utvärdering: Riksfinal i Svenska Juridiska Mästerskapen 2022
Sekreterare har varit på representationsresa i Stockholm för riksfinalen i Svenska Juridiska
Mästerskapen där Julia Karlsson (T6) och Josef Jennerstrand (T6) representerade Göteborgs
juridiska lärosäte. Trots att det tyvärr inte blev en vinst för Göteborg var det otroligt nära.
Sekreteraren är stolt och så mycket mer än nöjd över resultatet, allt från lokalfinalen till nu
riksfinalen har gått otroligt smidigt tack vare kontaktpersonerna på Mannheimer Swartling
men även SJM-utskottet bestående av Anna Nyström och Linnea Hood. Sekreteraren
funderar på att utöka ansvaret för SJM genom att under höstterminen börja hålla case-kvällar
för att hålla igång engagemanget för tävlingen men även locka fler till att ansöka.
Årets vinnare blev deltagarna från Karlstad Universitet som vinner 10 000 kr och en resa till
Mannheimer Swartlings kontor i New York.
§ 13 Utvärdering: Diplomering 2022
Evenemangsansvarig vill först börja med att utfärda ett stort tack inte bara till styrelsen som
hjälpte till men främst utskottet som har utfört ett otroligt arbete i samband med
diplomeringen som alla är väldigt nöjda över. Hela dagen flöt på felfritt förutom några
mindre problem som snabbt kunde rådas bot på. Det fanns alltid mycket att göra men inget

moment som orsakade ohanterlig stress. Dekan på Handelshögskolans fakultetsstyrelse, Per
Cramér, gav stora hyllningar till arbetet och var oerhört nöjd med resultatet.
Inför nästkommande år ska evenemangsansvariga preliminärboka lokalen för de nya
ansvariga innan de tar över, då det mest var denna aspekt som orsakade stress samt diskutera
ventileringen i Malmstenssalen då lufttillförseln var dålig under diplomeringsceremonierna.
§ 14 Övrigt
Inget övrigt tas upp.
§ 15 Nästa möte
2022-05-16 kl. 08:00-09:00.
§ 16 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 09:08.
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