
Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-10-04

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 17:01

§ 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 Alexander Karvonen väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.



§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare, Sadaf Atash-Faraz, går igenom föregående mötesprotokoll (2022-09-27).

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har arbetat med faktureringen inför Högtidsfonden som inom en snar framtid ska
skickas in men även tittat på inbjudningar till JF-balen särskilt inbjudna och anmodningar.
Ordförande har även haft möten med GAIUS angående 10 § och 11 § på dagens protokoll
samt tillsammans med kassör behövt hantera en faktura som hamnat lite fel.

Vice Ordförande
Vice ordförande har haft många möten under föregående vecka. Bland annat med
Humanjrudiska föreningen där vice ordförande valdes in till sponsoransvarig och möten med
Mentorskapsprogrammet, GAIUS och Oskyldighetsprojektet. Mötet med
Oskyldighetsprojektet handlade om att bjuda in till en öppen diskussion kring projektet
framtid med tanke på de många problem som uppkommit på sistone.

Kassör
Kassör har under föregående veckan arbetat med den kommande budgetrevideringen och den
huvudbokföring som HHGS har presenterat. Det har uppkommit några problem med den
senare angående bokföring i fel poster.

Vidare har kassör även skrivit och skickat ut ett beslutsunderlag angående GAIUS budget och
försökt reklamera inköpt utrustning till podden som nu dessvärre står på osäkra ben.

Under veckan ska kassör även ha ett möte med ordförande och vice ordförande om alla dessa
punkter.

Sekreterare
Sekreteraren har avslutat det sista kring faktureringen av advokatbyrån Mannheimer
Swartling i samband med Svenska Juridiska Mästerskapen samt fortsatt justera
mötesprotokoll. Utöver detta har det varit löpande diskussioner med arbetsgruppen för
JF-podden och halvtidsfesten.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har haft match med Sveriges Rikes damlag där de gått med storartad vinst.
Idrottsansvarig är mycket glad över detta. Resterande arbete har handlat om vinterserien i
fotboll men även möjligheter till lagfest snart.

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har haft möten med SAMO angående ett ärende som har varit svårt att
lösa. Denna ska så snabbt som möjligt hanteras på ett tillfredsställande sätt. Utöver detta har
utbildningsansvariga även sett över möjligheter till en AW för kursombudsutskottet samt



fortsatt arbetet med rapporten om psykisk ohälsa i samarbete med JURO. På det senaste
mötet lyfte utbildningsansvariga upp styrelsen punkter om rapporten från styrelsehelgen.

Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har varit tvugna att byta datum för höstsittningen. Denna var till en
början planerad till 19 oktober men tyvärr krockar detta med ett event i näringslivet och
därför har senaste veckan gått ut på att bygga upp en sittning kring den 11 november. Detta
har gått bra och nu är datumet spikat. Utöver detta har evenemangsansvariga även mottagit
offerter från artister för JF-balen och haft möte med utskottet angående uppdelning av
uppgifter under den kommande hösten.

Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har skött den löpande marknadsföringen samt haft ett möte med
Sexet angående Halvtidsfesten för att förhandla kring priser och datum.

Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har mottagit en kreditfaktura regressvis från en samarbetspartner som
hanterats med hjälp av kassören men även haft möte med Setterwalls Stockholmskontor
angående Stockholmsresan. Näringslivsutskottet har bokat tåg och hotell för helgen.

§ 9 Varvet runt arbetsgrupper
Arbetsgrupp: Oskyldighetspodden
Arbetsgruppen har diskuterat allmänt kring poddens framtid och möjliga lösningar.

Arbetsgrupp: Halvtidsfesten
Arbetsgruppen har förhandlat med Sexet angående datum och priser samt köpt in några få
dekorationer för lokalen.

§ 10 Beslut: GAIUS-vinstkrav
[Linus Olsson anländer Kl. 17:20]

Linus Olsson, projektledare för GAIUS 2022, har bjudits in för att uppdatera styrelsen om
projektet aktuella läge samt svara på frågor kring vinstkrav och budget. Linus börjar därmed
med att återberätta hur arbetet gått och vad som kommer vara de stora kommande
svårigheterna framöver.

Styrelsen höjde föregående termin vinstkravet på GAIUS då projektet i flera år genererar
mycket mer vinst än förväntat och det upplevdes därmed som läge att höja vinstkravet. Sedan
dess har det däremot skett många förändringar inte minst gällande samhällsekonomin och
inflationen varför utgifterna för årets projektgrupp har ökat markant. I genomsnitt med en
15% ökning jämfört med föregående år. Därför ber GAIUS projektgrupp om att minska
vinstkravet till 220 000 kr. Detta är fortfarande en höjning av det ursprungliga vinstkravet
med 20 000 kr.



Styrelsen går till beslut att:
Sänka vinstkravet till 220 000 kr istället för den höjda summan på 250 000 kr.

Bifall, åtta bifall och tre avslag.

Hassan Othman Alkady förklarades som jävig och var därmed inte röstberättigad.

§ 11 Beslut: GAIUS-budget
Kassör går tillsammans med Linus Olsson igenom budgetförslaget som även HHGS har gått
igenom och kommenterat. Budgeten är satt efter det minskade vinstkravet på 220 000 kr.

Styrelsen går till beslut att:
Godta den presenterade budgeten och återförvisa denna till HHGS.

Bifall, nio bifall och två avslag.

Hassan Othman Alkady förklarades som jävig och var därmed inte röstberättigad.

[Linus Olsson, Alexander Karvonen och Hassan Othman Alkady lämnar Kl. 18:08]

§ 12 Beslut: Justerare till strategihelgens mötesprotokoll
Det bestämdes aldrig några justerare till mötesprotokollet från strategihelgen varför styrelsen
ska välja dessa nu i efterhand.

Styrelsen går till beslut att:
Välja

- Carl Ekvall, och
- Axel Forslund

till justerare.

Enhälligt bifall.

§ 13 Information: JF-önska
Det har inkommit en JF-önskan om en höstsittning med JF. Styrelsen är otroligt tacksam över
medlemmens engagemang och kan meddela att det kommer komma en höstsittning den 11
november. Denna var först planerad till 19 oktober men har flyttats fram då den kom i
konflikt med ett event med näringslivet. Veckan efter sittningen den 19 november ska även
JF-balen hållas och två veckor efter det den 2 december är julbordsittningen.

Styrelsen ser mycket fram emot en fullspäckad höst och hoppas att medlemmen också gör
det.

§ 14 Diskussion: Engagemang
Evenemangsansvariga har utvärderat Kick-off eventet och anmärkt att det hade varit önskvärt
om fler i styrelsen kunde ansluta vid liknande event. Det hade varit till stor hjälp för



evenemangsansvariga. Styrelsen har full förståelse för önskemålet och ska vara bättre på att
uppsluta sig vid framtida event.

§ 15 Övrigt
Inget övrigt tas upp.

§ 16 Nästa möte
2022-10-11 kl. 17:00-18:00.

§ 17 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 18:17.

Alexander Karvonen (12 okt 2022 14:50 GMT+2)

Alexander Karvonen

Carl Ekvall (12 okt 2022 14:54 GMT+2)

Carl Ekvall
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