
Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-09-07

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 18:00.

§ 2 Närvarande ledamöter
Carl Ekvall, ordförande

Nellie Karlsson, vice ordförande

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
Carl Ekvall och Eliaz Utbult väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.



§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Föregående möte hölls innan sommaren varför styrelsen inte kommer ha en genomgång av
dokumentet.

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har tillsammans med sekreteraren och evenemangsansvarig anordnat
introduktionsdagen för de nya studenterna. Under dagen höll ordförande tillsammans med
vice ordförande ett tal som de hade skrivit under sommaren. Ordförande har även
tillsammans med kassör planerat kring ekonomin inför den kommande terminen och haft ett
uppföljningsmöte om processen kring advokat Björn Hurtig med Sebastian Wejedal då det
angår Oskyldighetsprojektet. Mer om detta längre ner på punkt 18. Det har även pågått möten
under sommaren med evenemangsansvariga inför årsbalen den 19 november. Övrigt arbete
har handlat om mejl som inkommit över sommaren.

Vice Ordförande
Vice ordförande har också varit på uppföljningsmöte med Sebastian Wejedal och planerat
inför vattendagen på nollningen och styrelsens strategihelg om tre veckor. Vice ordförande
har utöver detta kommit ikapp med mejl.

Sekreterare
Sekreteraren har planerat inför inskrivningsdagen med ordförande och evenemangsansvarig
samt haft en AW med SJM-utskottet och vinnarna av regionala deltävlingen. Inför den
kommande veckan har sekreteraren ett inplanerat möte med kassör angående fakturor från
SJM.

Chefredaktör
Chefredaktören har hållit kontakten med samarbetspartners och planerat kring den kommande
utgåvan. Nästa tidning ska vara ett dubbelnummer om Feminism och digitalisering.

[Edvin Karlsson anländer Kl. 18:07]

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har ställt upp fotbollsmatcher för hösten samt tittat på möjliga lagtröjor.
Idrottsansvarig kollar även på en möjlig lösning för fotbollen över vintern och skissat på
några nya eventidéer.

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har haft två SAMO-ärenden under föregående vecka, sökt kursombud
som de även har tillsatt samt hittat alla representanter från andra lärosäten för utvärderingen
av juristprogrammet i Göteborg. Det som kvarstår av detta arbete är att välkomna de externa
representanterna till GU nästa vecka.



Under veckan har de även varit på ett UU-möte där tentasalarna diskuterades. Under mötet
informerade institutionen även om Anders Danielsson som ska befinnas sig på
Handelshögskolan inom den närmaste tiden. Anders Danielsson läste för flera år sedan själv
juristprogrammet men har sedan dess innehaft flera högt uppsatta tjänster såsom
generaldirektör för SÄPO och Migrationsverket. Institutionen meddelar att vi gärna får bjuda
in honom som gästföreläsare om det är intressant.

Slutligen har utbildningsansvariga även haft möte med JURO där det slogs fast att arbetet
med rapporten om juriststudenters psykiska hälsa nu är färdigt och ska sammanställas. Efter
sammanställningen ska varje inblandad juridisk förening genomarbeta rapporten och ge
återkoppling.

Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har schemalagt den kommande hösten och bokat lokaler och catering
för många av eventen redan nu. Mer om detta kommer nedan på punkt 13.

Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har planerat kring kommande inlägg vid sidan av den löpande
marknadsföringen.

Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har haft uppstartsmöten med samarbetspartners som bland annat Vinge
där ett event redan ägt rum, nämligen tacotrucken för T1:orna. Eventet var mycket lyckat.
Näringslivsansvariga har även påbörjat en avtalsprocess för att sluta ett nytt samarbetsavtal
för Juridiska föreningen i Göteborg och arbetat med mer marknadsföring.

§ 9 Varvet runt arbetsgrupper
Arbetsgrupp: Oskyldighetspodden
Arbetsgruppen har tillsatt en ny moderator som ska leda Oskyldighetspodden jämte Sebastian
Wejedal samt planerat inför livepodden på HUMJUR-mässan.

Arbetsgrupp: Premiering av utskott och kursombud
Arbetsgruppen har diskuterat med en extern part avseende design av utskottsmedaljerna.

Arbetsgrupp: Event facebooksida
Arbetsgruppen för den nya facebooksidan har planerat in ett möte under den kommande
veckan för att komma igång

§ 10 Beslut: Mötestider
Efter diskussion om alternativa tider går styrelsen till beslut om att tillfälligt flytta mötet till
en annan tid. Detta beror på att styrelseledamöterna studerar kurser som har föreläsningar
lagda från kl. 08:00.

Styrelsen går till beslut att:



Tillfälligt antaga tisdagar kl 17:05 som sin nya mötestid.

Enhälligt bifall, 12/12.

§ 11 Information: Strategihelg
Vice ordförande informerar styrelsen kring strategihelgen som ska äga rum 23-25 september.
Styrelsen får i uppdrag att skicka in mötespunkter.

§ 12 Diskussion: Halvtidsfest
Det är snart dags för T5:ornas halvtidsfest. Styrelsen börjar med att diskutera hur denna kan
förbättras i år.

Styrelsen går till beslut att:
Tillsätta en arbetsgrupp

- Alex Karvonen, kommunikationsansvarig
- Sadaf Atash-Faraz, sekreterare

Enhälligt bifall, 12/12.

§ 13 Beslut: JF-fonden för HUMJUR:s räkning
Det har inkommit en ansökan från FEMJUR angående bidrag från JF-fonden för HUMJUR
mässan. Styrelsen tar del av underlaget som HUMJUR:s arbetsgrupp har skickat in och går
till beslut.

Styrelsen går till beslut att:
Bevilja HUMJUR bidrag om 2 000 kr från JF-fonden.

Enhälligt ifall, 12/12.

§ 14 Information: Evenemang (planering, utskott och budget)
Evenemangsansvariga går igenom planeringen inför hösten med resterande styrelsen. Det
som ingår i planeringen är:

- Kick-off på Noba, 29 oktober.
- Beer pong-turnering.
- Sittning på studenternas hus, 19 oktober.
- Årsbal på Scandic Centrum, 19 november.
- Adventsfika varje vecka under december.
- Julbord på KOKS, 2 december.

§ 15 Information: Beslut angående Oskyldighetspodden
Arbetsgruppen kring Oskyldighetsprojektet informerar styrelsen om att de tillsatt Violeta
Bukera, student på skolan, som moderator jämte Sebastian Wejedal.

§ 16 Information: HHGS-balen



Ordförande informerar styrelsen om HHGS-balen och kollar intresset för att gå.

§ 17 Diskussion: Rensning av kontor
Styrelsen ska städa i Juridiska föreningens rum, efter sommaren har det blivit lite smutsigt i
kontoret igen. Styrelsen beslutar att städningen ska ske snarast möjligast med efter Kredit-
och exekutionsrätten.

§ 18 Diskussion: Utvärdering av Goodiebags
Styrelsen diskuterar goodiebagsen som utdelades under inskrivningsdagen och hur dessa kan
förbättras under kommande år.

§ 19 Information: Oskyldighetsprojektet
Genom Oskyldighetsprojektet har styrelsen en koppling till Björn Hurtig och partners som på
senaste tiden har varit mycket omtalade. Därför hade ordförande och vice ordförande ett möte
med Sebastian Wejedal för att få information om situationen. Ordförande berättar vad som
diskuterats på mötet för resterande styrelse.

Oskyldighetsprojektet står formellt sett utanför Juridiska föreningen men det är stadgemässigt
uppbyggt att föreningen ska bistå med hjälp under ansökningsprocessen genom att
sekreterare tar emot alla ansökningar och utbildningsansvariga sitter med på intervjuerna och
deltar i urvalet. Ordförande sitter även som sekreterare i Oskyldighetsprojektets styrelse.

Det bör anmärkas att Sebastian Wejedal, lärare på juristprogrammet, också är aktiv inte bara i
Oskyldighetsprojektet men även i Juridiska föreningen som moderator för
Oskyldighetspodden och inspector.

Styrelsen diskuterar processen och hur denna kan komma att påverka Oskyldighetsprojektet
framöver.

§ 20 Beslut: Avtal
Alla samarbetsavtal går från vår till vår med det två samarbetspartners vill ändra avtalet från
att gå årsskifte till årsskifte. Näringslivsansvariga vill därför kolla intresset hos styrelsen att
bevilja en specifik samarbetspartner ett undantag från denna regeln. HHGS är däremot den
enda som faktiskt kan bevilja denna önskan.

Styrelsen går till beslut att:
Godkänna samarbetspartnerns önskan om en ny tid för avtalsskifte och låta
näringslivsansvariga föra vidare detta till HHGS.

Enhälligt bifall, 12/12.

§ 21 Information: Feedback från Setterwalls advokatbyrå



Setterwalls advokatbyrå undrar om styrelsen har statistik över förväntat deltagande vid
höstevent. Styrelsen har tyvärr ingen sådan statistik men ska kolla på en eventuell möjlighet
att börja föra sådan.

§ 22 Information: Ny samarbetspartner!
Näringslivsansvariga vill informera styrelsen närmare om arbetet som pågår med att sluta en
ny samarbetspartner. Styrelsen kommer informera alla medlemmar om detta närmare när
processen är avslutad.

§ 23 Övrigt
Inget övrigt tas upp.

§ 24 Nästa möte
2022-09-20 kl. 17:00-19:00.

§ 25 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 18:16.


