Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-05-23
§ 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
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 Edvin Karlsson väljs till mötets justerare.
§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare, Sadaf Atash-Faraz, går igenom föregående mötesprotokoll (2022-05-16).
§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har haft ett möte med Mikael Baaz, professor på juridiska institutionen, om
ämnen relaterade till JURO vari det även avhandlades förberedande punkter inför kommande
JURO-möten. Ordförande har i övrigt börjat kolla på event inför nästa termin.
Vice Ordförande
Vice ordförande har fakturerat till kassören för glassbilsdagen och planerat för fullt inför
sommaren. Under sommaren ska styrelsen hålla ett sommarmöte, ett planeringsmöte inför
nollningen men även en strategihelg men mening att täcka hela verksamheten som sådan.
Kassör
Kassör har haft det lite lugnare nu när budgetrevideringen är klar och genomröstad det som
återstått har varit att sköta det löpande arbetet och kolla över offerter för årsbalen som
evenemangsansvariga har skickat.
Sekreterare
Sekreteraren har haft en lugn vecka då alla protokoll har varit klara. Istället har sekreteraren
tillsammans med kassör börjat planera inför faktureringen av kostnaderna under Svenska
Juridiska Mästerskapen till Mannheimer Swartling samt hjälp vice ordförande planera inför
glassbilsdagen, gjort goodiebags och ett poddformulär där studenter kunde skicka in idéer för
poddavsnitt.
Chefredaktör
Chefredaktören har lanserat första numret av tidningen, styrelsen hyllar chefredaktören för
det fina arbetet. Nu påbörjas planeringen för en releasefest inför nästkommande nummer som
preliminärt ska handla om digitalisering och att vara kvinna inom juristbranschen. Om du
som student vill skriva en artikel för tidningen är det bara att kontakta chefredaktören på mejl
eller instagram. Kontaktuppgifter hittar du på Juridiska föreningens hemsida.
Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har anordnat ytterligare två korpenmatcher. Damerna spelade lika och
herrarna gick med vinst. I veckan har även stafettvarvet med MAQS varit.
Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har deltagit i styrelselaget på stafettvarvet med MAQS.
Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har haft fullt upp med att hitta lokal för årsbalen i november och har
under veckan bokat in många rundvandringar på dessa. Eventet för sommavslutningen har

även slagits ihop med FEMJUR och nu ska det anordnas en gemensam kubbturnering i
Slottsskogen.
[Oscar Kumblad anländer Kl. 08:10]
Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har gått igenom ansökningarna till näringslivsutskottet, deltagit på
stafettvarvet med MAQS och utvärderat eventet tillsammans med byrån efteråt.
Arbetsgrupp: Oskyldighetspodden
Arbetsgruppen har en planerad AW med utskottet och Sebastian Wejedal denna veckan samt
planerat in ett möte med HUMJUR ansvariga för att diskutera livepodd under mässdagen.
§ 9 Information: Ansvarsavtal för JF-bankkortet
Kassör har nu äntligen mottagit ett bankkort för styrelsen och informerar resterande
ledamöter om att de måste skriva på ett ansvarsavtal för att använda kortet. Styrelsen läser
gemensamt igenom och tecknar avtalet var för sig.
§ 10 Diskussion: Fika på T6 sista föreläsning
Juriststudenterna på termin sex har snart sin allra sista gemensamma föreläsning innan de
åtskiljs inför fördjupningskurserna och utbytesterminer. Styrelsen diskuterar möjligheterna att
fira detta med en fika efter föreläsningen eller JF-bjuder innan tentamen efter ett uttryckt
önskemål av medlemmar från T6.
§ 11 Beslut: Arbetsgrupp för nollning HT22
Efter två år av inskränkt nollning kan studenter äntligen kan välkomnas igen på samma sätt
som innan pandemin. Styrelsen har därför fler möjligheter att genomföra aktiviteter och bidra
under nollningen. Till detta arbete vill styrelsen därför tillsätta arbetsgrupper som ska planera
inför en dag var under sommaren.
Styrelsen tillsätter tre arbetsgrupper: inskrivningsdagen, vattendagen och
programföreningsdagen.
[Hanna Petersson lämnar Kl. 08:30]
§ 12 Utvärdering: JF-bjuder/glassbil
Styrelsen vill börja med att tacka alla som kom och deltog i eventet, det var fantastiskt
trevligt att samtala med medlemmar och äta glass tillsammans. Styrelsen ser otroligt positivt
på eventet och är nöjda med resultatet. Det enda som inte var räknat med var det stora
intresset varför glassarna tog slut redan efter 20 minuter. Styrelsen köpte 200 glassar till på
plats men även dessa tog slut efter tio minuter.
§ 13 Diskussion: Tillgång till sociala medier

Styrelsen diskuterar frågan men kan inte ta beslut om punkten då kommunikationsansvarig
inte närvarade på mötet.
§ 14 JF-Klaga: Opublicerade mötesprotokoll
Studenten uppmärksammar att styrelsen inte publicerade mötesprotokoll 2022-05-02 och
2022-05-09. Detta berodde på att mötesprotokoll 2022-05-02 inte justerades varför det senare
protokollet inte kunde publiceras på Juridiska föreningens hemsida.
Styrelsen vill även tillägga att varje protokoll går genom flera ledamöter som inte alla har
dessa som sina primära ansvarsområde. Att justera protokollen är ett sekundärt ansvar för
ledamöterna vars uppgifter annars är praktiskt inriktade till skillnad från sekreteraren.
Sekreteraren respekterar detta och vill därför protokollföra denna aspekt av saken.
§ 15 JF-Klaga: Ta tillbaka den humanjuridiska 30 hp kursen med praktik
Det har inkommit en JF-Klagan där studenten lyfter att det finns många, speciellt i T4, som är
intresserade av humanjuridik och väldigt ledsna över att den humanjuridiska 30 hp kursen
med praktik har tagits bort. Styrelsen delar dessa åsikter till fullo och anser att det är
beklagansvärt att juristutbildningen i Göteborg inte uppfyller alla studenters önskemål. När
styrelsen fick beskedet om att kursen skulle strykas uttrycktes ett omedelbart missnöje, detta
går att läsa mer om i mötesprotokoll 2022-04-04.
Utbildningsansvariga ska ta vidare denna JF-Klaga till juridiska institutionen men vill
framhålla att institutionen är väldigt nöjda med utbudet av fördjupningskurser på skolan för
tillfället och menade att det fanns en god anledning till varför kursen blev borttagen.
§ 16 Övrigt
Inget övrigt togs upp.
§ 17 Nästa möte
2022-05-30 kl. 08:00-09:00.
§ 18 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 09:01.

Carl Ekvall (30 maj 2022 11:20 GMT+2)

Carl Ekvall

Edvin Karlsson, Evenemangsansvarig

