
Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-05-16

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 08:03.

§ 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

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
Carl Ekvall och Axel Forslund 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).

[Oscar Kumblad anländer Kl 08:07]

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har fortsatt arbetat med ansökan till MUCF-bidraget och börjat planera inför en
rensning av programföreningsförrådet.

Vice Ordförande
Vice ordförande har bokat både glassbilen och antalet glassar inför JF-bjuder samt lagt upp en
plan för dagen.

Kassör
Kassör har slutfört budgetrevideringen, samtalat med HHGS kring några av dessa
revideringar samt skött det löpande arbetet.

Sekreterare
Sekreteraren har skött det löpande arbetet med protokollen men även tillsammans med
resterande i arbetsgruppen för podden planerat en AW med poddutskottet. Sekreterare har
även samtalat med HUMJUR angående möjliga event på mässdagen.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har samlat ett styrelselag för MAQS stafettvarv, haft ett väldigt givande boot
camp med Cia och avklarat ytterligare två korpenmatcher med Sveriges Rikes Lag.

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har varit på möte med EDUC (Education Committee) och en
efterföljande AW med EDUC-gruppen.

Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har haft ett möte med evenemangsutskottet för att planera det sista
inför sommaren vilket inkluderar en AW för utskottet och en sommaravslutning för samtliga
juriststudenter på skolan. Evenemangsansvariga har utöver detta även börjat kolla på lokaler
inför årsbalen så detta kan vara färdigbokat innan sommaren.

Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har publicerat alla tidigare osignerade protokoll med signaturer på
hemsidan och skött det löpande kommunikationsarbetet.

Näringslivsansvariga



Näringslivsansvarig har haft ett event med Delphi, planerat inför Stockholmsveckan och lagt
ut ansökningar till näringslivsutskottet. Näringslivsansvariga vill även meddela att arbetet
med att revidera avtalen med samarbetspartners nu börjar gå mot sitt slut.

Arbetsgrupp: Oskyldighetspodden
Arbetsgruppen har planerat en AW för utskottet och Sebastian Wejedal samt diskuterat
närmare med HUMJUR om möjliga event under mässdagen.

§ 19 Information: Inskrivning
Ordförande informerar styrelsen om hur diskussionerna med Juridiska institutionen om den
fysiska inskrivningen förts.

§ 10 Beslut: Budgetrevidering
Underlag för budgetrevideringen har skickats ut i förtid så styrelsen kan fatta ett välgrundat
beslut. Syftet med budgetrevideringen är anpassa budgeten efter de faktiska utlägg som
styrelsen haft än så länge, och se vad som blir kvarstoden av detta. Kassören går steg för steg
igenom budgeten med styrelsen.

Styrelsen går till beslut: att anta budgetrevideringen 2022-05-16

Enhälligt bifall (12/12).

§ 11 Diskussion: Årsbal
Evenemangsansvariga informerar styrelsen om hur tankegångarna går inför årsbalen i höst
gällande lokaler, musik och medaljer som är ett steg i styrelsen premieringsarbete.

§ 132 Övrigt
- Klassfest för T4: Eftersom  avgångsklass 2025 aldrig haft ett klassgemensamt event

styrelsen diskuterar möjligheter att planera ett sådant.

§ 13 Nästa möte
2022-05-23 kl. 08:00-09:00.

§ 15 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 09:17.

Ordförande (24 maj 2022 20:31 GMT+2)

Carl Ekvall
Evenemangsansvarig (25 maj 2022 15:06 GMT+2)

Axel Forslund
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