
Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-09-27

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 17:02.

§ 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

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 Hanna Petersson väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.



§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Föregående veckas protokoll gås inte igenom då sekreterare ännu inte var närvarande.

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har haft ett möte med HHGS och Juridiska institutionen, samt möten kopplade till
strategihelgen.

Vice Ordförande
Vice ordförande har avslutat det sista med strategihelgen som styrelsen var på föregående
vecka och börjat kolla på datum inför årsmötet och överlämningsresan.

Kassör
Kassör har fortsatt fixat med budgetrevideringen och försökt ändra efter nya önskemål från
styrelsen. Kassör och ordförande har även haft ett nytt möte om GAIUS vinstkrav som det
var mycket diskussioner kring föregående termin.

Sekreterare
Sekreteraren har skrivit och justerat mötesprotokoll från veckomötet och från strategihelgen.
Sekreteraren har utöver detta även haft ett möte med kommunikationsansvarig om
Halvtidsfesten för T5:orna.

Chefredaktör
Chefredaktören har korrekturläst artiklar och godkänt sju stycken som ska läggas till i det
kommande numret av Rättstrycket.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har haft två korpenmatcher varav herrmatchen var den sista för säsongen.

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har haft lite problem med några SAMO-ärenden men dessa ska
åtgärdas så snabbt som möjligt. Det har även tagits fram nya riktlinjer för förlängd tid för
examinationer som utbildningsansvariga nu läst igenom och godkänt. Utbildningsansvariga
har även haft ett möte med EDUC där de i samarbete med utbildningsansvarig i HHGS tar
fram ett dokument om vad SAMO är och hur det på bästa sätt kan användas för andra
program på skolan som inte ännu är lika delaktiga i utbildningens utformning som
juriststudenterna.

Nästa helg ska det även hållas ett U9-möte. Detta är ett möte om utbildningsrelaterade frågor
med representanter från universitet från hela Sverige. Bland annat diskuterar de hur
totalkostnaderna har höjts mycket på skolorna. Nu ska de kartlägga och ta reda på
lokalbehovet för studiesocial verksamhet.



Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har sökt efter artister till balen och skött mycket annat löpande arbete
angående eventet. Den här veckan har de även, tillsammans med utskottet, börja fokusera till
större del på sittningen och julbordet för att klargöra det sista som återstår av planeringen.
Denna veckan på torsdag ska de även anordna en kick-off för alla medlemmar i Juridiska
föreningen på NOBA.

Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har marknadsfört de vanliga schemalagda sakerna men även haft
möte med sekreterare om Halvtidsfesten.

Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har skött mycket av det löpande arbetet som uppkommer i och med
Stockholmsresa. Stora delar börjar lösas sig om ännu fler resmål under helgen har fastslagits.
Näringslivsansvariga har även haft event med advokatbyrån Lindahl för att marknadsföra
deras Business Law Challenge och snart kommer ännu ett event med advokatbyrån Delphi.

§ 9 Varvet runt arbetsgrupper
Arbetsgrupp: Oskyldighetspodden
Sebastian Wejedal har sagt upp sitt jobb som moderator för Oskyldighetspodden.
Arbetsgruppen har därmed diskuterat hur framtiden för podden ska se ut och om det
eventuellt ska göras en ny istället.

Arbetsgrupp: Premiering av utskott och kursombud
Arbetsgruppen har nu mottagit en offert för medaljerna som de diskuterat med kassör. Själva
designen av medaljerna är också klarlagd det som återstår är riktlinjerna för vilka som ska få
mottaga dem.

Arbetsgrupp: Halvtidsfesten
Arbetsgruppen har haft ansökningar och ska idag presentera sitt förslag till grupp.

§ 10 Information: Inspektor
Ordförande informerade styrelsen om att inspektor, Sebastian Wejedal, 2022-09-21
skriftligen lämnade sin avgång från rollen som inspektor.

§ 11 Information: Budget
Kassör informerar styrelsen om hur budgeten ser ut för mötesfika för styrelsen och utskott.

§ 12 Diskussion: JF-fonden
Under sitt verksamhetsår har kassör upptäckt ett problem med användningen med JF-fonden
och har i samband med arbetet kring den nästkommande revideringen av föreningens budget
börjar fundera på möjliga lösningar. Problemet som kassören identifierar har främst att göra
med den begränsade möjligheten till utdelning sett till sak och summa samt



marknadsföringen av JF-fonden som sådan. För att exemplifiera lyfter kassör kraven för
ansökan speciellt angående 1 §.

Styrelsen delar bilden ställer sig positivt inför en möjlig ändring av reglerna kring JF-fonden
men påpekar även att detta smidigast kan göras på ett årsmöte genom en proposition.

§ 13 Beslut: Arbetsgrupp till halvtidsfest
Kommunikationsansvarig och sekreterare presenterar underlag till förslaget om den nya
arbetsgruppen för halvtidsfesten.

Styrelsen går till beslut att välja:
- Linnea Hood, T5
- Filippa Johansson, T5
- Pontus Gyllenhammar, T5

Enhälligt, 12/12.

§ 14 Diskussion: Medaljer
Styrelsen diskuterar möjligheten till utdelning av medaljer på JF-balen.

§ 15 Diskussion: Överlämningsresa
Styrelsen diskuterar överlämningsresan i januari, datum och resemål.

[Hassan Othman Alkady och Alexander Karvonen lämnar mötet kl 17:58]

§ 16 Diskussion: Vinterserie med korpen
Idrottsansvarig har kollat intresse med medlemmarna om en vinterserie i fotboll. Det är 16
herrar som har anmält intresse och 7 damer. Det kostar pengar att skriva upp lag men
eftersom det inte är nog med damer för ett helt lag och avbytare vill idrottsansvarig kolla med
styrelsen vilket sorts lag vi ska skriva upp, blandat eller en enskild herrserie. Om vi anmäler
ett blandat lag måste det vara minst två damer som deltar, om inte två damer deltar får laget
inte spela. Styrelsen känner däremot inte att det känns skäligt att bara anmäla ett herrlag.

Styrelsen bestämmer sig för att skriva upp ett blandat lag.

§ 17 Diskussion: Dela ut fika
Evenemangsansvariga vill dela ut fika på hyllan. Styrelsen tycker att det låter som en
fantastisk idé. Evenemangsansvariga ska kolla med Handelsrätten.

§  Övrigt
Inget övrigt tas upp.

§  Nästa möte
2022-10-04 kl. 17:00-18:00.



§  Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 18:05.

Carl Ekvall (6 okt 2022 14:27 GMT+2)

Carl Ekvall

Näringsliv Juridiska föreningen (6 okt 2022 15:35 GMT+2)

Hanna Petersson
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