Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-05-30
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 08:02.
§ 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
Alexander Karvonen, kommunikationsansvarig
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 Misha Ohlsson väljs till mötets justerare.
§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare, Sadaf Atash-Faraz, går igenom föregående mötesprotokoll (2022-05-23).
§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har haft ett möte med Juridiska Institutionen om inskrivningsdagen för att senare
sammanställa detta med arbetsgruppen i styrelsen och planera kring resten av punkterna.
Ordförande har dessutom haft ett möte med Institutionsrådet om allmänna planer inför
höstterminen men inget på utbildningsvägar som är värt att lyfta.
Vice Ordförande
Vice ordförande har bestämt ett datum styrelsens sommarmöte samt haft möte med
arbetsgruppen för premiering av utskott och kursombud.
Kassör
Kassör har skött det löpande arbetet, beställt en soundbox för Juridiska föreningens rum och
haft en kick-off för poddutskottet och arbetsgruppen.
[Axel Forslund anländer Kl. 08:07]
Sekreterare
Sekreteraren har skött det löpande med mötesprotokollen men även haft fullt upp med
Oskyldighetspodden. Det har varit en kick-off för utskottet men även möten med
HUMJUR-gruppen angående möjligheten för livepodd under mässan i höst. Slutligen har
sekreteraren även tillsammans med arbetsgruppen för inskrivningsdagen lagt upp en
planering inför och under inskrivningsdagen. Under sommaren ska programbladet för
nollningen designas närmare och tryckas upp.
Chefredaktör
Chefredaktören har haft det mycket lugnare sedan lanseringen av Rättstryckets senaste
nummer. Nu börjar återigen arbetet med att skissa på framtida artiklar och boka in intervjuer.
Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har haft två matcher med korpenlaget där damerna gick med vinst och
herrarna med förlust.
Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har haft avslutningsmöte med terminens kursombud samt ett möte med
Utbildningsutskottet (UU) där lärarna uttryckte en stark önskan att förbättra och optimera
arbetet med Canvas då studenterna på senaste tiden har förmedlat att hemsidan är svår att
navigera.
Evenemangsansvariga

Evenemangsansvariga har kollat på lokaler varav en av dem blev en gemensam favorit för
både evenemangsansvariga och evenemangsutskottet. Bilder har visats för styrelsen som
instämmer. Det kommer förhoppningsvis komma en offert innan avslutningstentan under den
kommande veckan.
Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har finputsat hemsidan och skött den löpande marknadsföringen av
föreningens event.
Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig är klara med alla kontrakt det som återstår är bara att fakturera till alla
samarbetspartners. De har även sett över alla ansökningar till näringslivsutskottet och ska
under mötet presentera ett förslag.
Arbetsgrupp: Oskyldighetspodden
Arbetsgruppen har haft en ordentlig kick-off med poddutskottet och programledaren för
Oskyldighetspodden, Sebastian Wejedal, och ett möte med HUMJUR-gruppen för att planera
inför livepodden på mässdagen.
Arbetsgrupp: Premiering av utskott och kursombud
Arbetsgruppen har haft sitt första möte och planat ut sina ambitioner. Arbetsgruppen föreslår
att styrelsen ska planera ett sittning, exklusiv för alla medlemmar som varit aktiva i utskott,
om kursombud eller mentorer, under åren 2022/23. Styrelsen ser positivt på förslaget.
Kassören ska inför nästa budgetrevidering ge ekonomiskt utrymme för denna sortens
evenemang.
§ 9 Diskussion: Tillgång till sociala medier
Frågan diskuterades under föregående möte (mötesprotokoll 2022-05-23) men eftersom
kommunikationsansvarig själv inte närvarade på mötet kunde inget slutgiltigt beslut tas i
frågan. Styrelsen tar därför upp punkten för diskussion igen och beslutar att ledamöter ska ha
tillgång till instagramen under sina egna event, men endast för att lägga upp storys på
Instagram.
§ 10 Diskussion: Ändring av hemsidan
Styrelsen har länge diskuterat ändringar av Juridiska föreningens hemsida som behöver göras.
Kommunikationsansvarig har under senaste veckan påbörjat detta arbetet. Styrelsen ska
sammanställa en lista på ytterligare idéer för enklare överseende.
§ 11 Information: Diplomering 2023
Datum för diplomeringen 2023 är fastställd till 2023-05-06. Efter sommaren ska
evenemangsansvariga hålla ett avstämningsmöte med studierektor Ylva Benson för att
utvärdera arbetet inför den föregående diplomeringen.
§ 12 Beslut: Näringslivsutskottet

Näringslivsansvariga har haft en öppen ansökning till näringslivsutskottet för att
juriststudenter på skolan som nu stängts. Näringslivsansvariga presenterar och motiverar ett
förslag till utskott.
Styrelsen går till beslut att tillsätta:
- Kajsa Christiansen
- Edvin Swalling
- Victor Lind
Enhälligt bifall (12/12).
§ 13 Information: Sommarmöte
Vice ordförande har stämt av med styrelsen gällande tider för sommarmöte bestämt datumet
till 2022-07-07.
§ 14 Diskussion: Inlägg på Instagram för premiering av utskott och kursombud
Styrelsen beslutar att lägga upp ett inlägg för att hylla utskotten och kursombudens arbete
under terminen. Detta ska ske i början av nästa termin.
§ 15 Diskussion: Städdag
Styrelsen behöver städa Juridiska föreningens rum under sommaren. Vice ordförande och
ordförande kommer skicka ut en kallelse i juni/juli och alla som kan närvara ska komma.
§ 16 Information: Nollning
Kommunikationsansvarig, men även ledamot i N&FA, informerar styrelsen om att
programföreningsdagen kortats ner i år, detta beror på att det ska hållas en sittning under
kvällen. Styrelsen ska därför planera på två timmar av aktivitet istället.
§ 17 Information: Inskrivningsdagen
Arbetsgruppen för inskrivningsdagen informerar styrelsen om den preliminära planeringen.
§ 18 Beslut: Inriktningsbeslut renovering
Ordföranden har inför detta möte skickat ut en enkät för att alla i styrelsen ska ha samma
möjlighet att uttrycka sina åsikter kring renoveringen i. Detta har hädanefter sammanställts
och skickats ut som underlag på Slack, styrelsens huvudsakliga kommunikationsväg.
Styrelsen går till beslut att:
att 1: anta inriktningsbeslutet baserat på de förslag som finns med från enkäten och,
att 2: uppdra till ordförande att samverka med Juridiska Institutionen för att genomföra
renovationen utifrån inriktningsbeeslutet i så hög grad som möjligt.
Enhälligt bifall (12/12).
§ Övrigt

Inget övrigt togs upp.
§ Nästa möte
2022-00-00 kl. 08:00-09:00.
§ Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 09:09.

Carl Ekvall (7 jun 2022 11:40 GMT+2)

Ordförande

Misha Ohlsson (6 jun 2022 21:57 GMT+2)

Chefredaktör

