
Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-10-11

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 17:05.

§ 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

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 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 (2022-10-04).

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har haft möte om balen gällande balbudget och balinbjudningar. I detta ingår
planering kring en balmingel och en lista för alla som ska ta emot Hippocampusmedaljer.
Utöver detta har ordförande haft ett möte med ordförande i HHGS gällande fakturering av
Rättsstryckets bidrag. Slutligen har ordförande även börjat skriva den allmänna delen av
årsberättelsen inför nästkommande års årsmötet.

Vice Ordförande
Vice ordförande har spelat i veckans korpenmatch, haft löpande mejlkontakt med både
HUMJUR och Humanjuridiska föreningen och ett möte med ordförande om balen.

Sekreterare
Sekreteraren har försökt hitta datum inför halvtidsfesten och justerat protokoll.

Chefredaktör
Chefredaktören har korrekturläst fler artiklar, godkänt bilder och fått in material från
sponsorer. Lokalen är bokad för releasefesten som ska hållas 2022-11-23.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har ännu en vinst med damerna och tyvärr stött på lite problematik med
vinterserien då inte nog med blandade lag skrivit upp sig för säsongen.

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har haft möte med viceprefekt, Ann-Sophie Sallander, samt
kursombudsutskottet och utbildningsutskottet. Juridiska föreningens utbildningsansvariga har
även fått beröm för sin utbildningsbevakning av Beredningen för utbildningsfrågor på grund-
och avancerad nivå, GAN, där de anses utmärka sig som exemplariska.

Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har haft en vädligt turbolent vecka med många problem. Lokalen för
julbordet har meddelat att de ansökt om konkurs varför mycket till kommer behöva läggas på
att försöka säkra en ny lokal i sista sekund. Även balen börjar närma sig och nu äntligen har
ett cover-band nästintill säkrats men det återstår mycket arbete.

Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har haft löpande mejlkontakt med Stockholmskontoren då
Stockholmsveckan närmar sig med jämna steg. Även näringslivsansvariga har stött på ett
problem men gällande budget då priserna ökat så mycket för hotell i Stockholm.

§ 9 Varvet runt arbetsgrupper
Arbetsgrupp: Oskyldighetspodden



Arbetsgruppen har bestämt att kassör ska lägga fram ett förslag med poddutskottet som
arbetsgruppen sedan ska utgå ifrån i sina diskussioner kring poddens framtid. Arbetsgruppen
har informerat HUMJUR om att det inte kommer bli en livepodd samt diskuterat andra
möjligheter att bidra till mässan.

Arbetsgrupp: Halvtidsfesten
Arbetsgruppen har tyvärr inte kunnat komma fram till en lösning med Sexmästeriet och ska
börja kolla på senare datum istället.

§ 10 Diskussion: Fika på HUMJUR
Sekreterare har samtalat med arbetsgruppen för HUMJUR om att bidra på annat sätt än
livepodden då det kom på tal att Juridiska föreningen hade kunnat bidra med fika. Styrelsen
ser positivt på detta men tar inget beslut utan avvaktar kassörens uttalande.

§ 11 Diskussion: Bal i Uppsala
Återigen är det dags för styrelsemedlemmarna att åka på representationsresor.
Nästkommande är balen i Uppsala. Vice ordförande kan inte närvara varför styrelsen beslutar
att kommunikationsansvarig, Alexander Karvonen, ska åka som representant tillsammans
med ordförande, Carl Ekvall, och utbildningsansvarig, Eliaz Utbult.

§ 12 Information: SJM 2023
Planeringen inför Svenska Juridiska Mästerskapen (SJM) 2023 har påbörjat och sekreterare
vill redan nu betona hur viktigt det är att få fler att söka till tävlingen i år och uppmanar
styrelsen att berätta för alla de känner som kan tänkas vara intresserade.

§ 13 Information: UU
Utbildningsansvariga har varit på möte med Utbildningsutskottet (UU). Bland annat
diskuterades kurslitteraturen på Obligationsrätten då examinator Jakob Heidbrink vill byta ut
en bok och lägga till en annan. Utbildningsansvariga lyfte problemet med kostnaden för den
aktuella kursen samt att om dessa böcker läggs till kommer kostnaden för den 15
poängskursen uppgå till omkring 2 800 kr. Detta blir 400 kr mer än tidigare år. Institutionen
tog emot dessa synpunkter och uppmärksammade att de inte tidigare reflekterat kring vad
priserna innebär för en student som lever på CSN.

Skolan vill även bygga om tre salar som rymmer 90 studenter vilket kommer bli förödande
för det redan utdragna schemana då det kommer bli en ännu större brist på salar.

Institutionen meddelande även utbildningsansvariga om att tentasalen på Viktoriagatan 30:s
fasad ska renoveras vilket innebär att fler tentor kommer schemaläggas på helger och kvällar.
Detta är inte något som skolan kan göra något åt då det finns en brist på tentasalar på grund
av bygget av Västlänken samt att tentasalen på Viktoriagatan 30 är ägs av en annan part.

Det togs även ett beslut om att skapa en mall för kursutvärderingar som ska effektivisera
undersökningen av varje kurs och göra det enklare att jämför dem.



§ 14 Information: KU
Utbildningsansvariga har även varit på möte med Kursombudsutskottet (KU).

T1 lyfte att det varit dålig kommunikation mellan lärare samt att alla lärarna inte har samma
kompetens. Institutionen menar att kommunikationen är ett problem inte bara på T1 samt att
man inte kan förvänta sig att fyra olika lärare ska ha exakt samma kompetens.

T3 lyfte att det rådet skiljaktiga meningar i klassen angående lärare som uttrycker politiska
åsikter men detta finns det inte mycket att säga om, lärarna får uttrycka politiska åsikter.

T5 lyfte att det är väldigt dåligt med studieplatser på skolan nu när utbildningen är tillbaka på
plats på heltid samt att ljudnivån är alldeles för hög på de studieplatser som finns. Även
kursombuden på T5 nämnde att studenterna hade sagt att kommunikationen mellan lärare är
dålig på kursen. Studenterna talade även mycket om stressnivån på kursen och de höga
siffrorna som mentin visade. Detta är något institutionen redan vet är ett problem med kursen
och det ska lyftas i den externa undersökningen som institutionen gör i samarbete med
Juridiska föreningen.

Slutligen uppkom det stora problem på breddtentan 2022-10-08 då internet stängdes av samt
att tentan inte öppnades för alla studenter samtidigt vilket påverkade deras prestationer sett
till tiden och psykisk inställning.

§ 15 Information: Inflation
Näringslivsansvariga har tyvärr i samband med bokandet av resan till Stockholm insett att
alla priser nästa fördubblats, speciellt hotellpriser, och vill meddela styrelsen att det kommer
bli väldigt svårt att hålla sig till budgeten. Kassör ska informeras.

§ 16 Information: Vinterserie
Tyvärr är det inte nog med lag som skrivit upp sig för att få till en blandad serie i Korpen
därför kommer idrottsansvarig bara skriva upp ett herrlag då det är många fler herrar som
meddelat att de vill spela i vinterserien än damer.

Idrottsansvarig och styrelsen tycker att detta är väldigt tråkiga nyheter.

§  Övrigt
Inget övrigt tas upp.

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

§  Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 18:14.



Carl Ekvall (18 okt 2022 08:12 GMT+2)

Carl Ekvall

Misha Ohlsson, Chefredaktör (18 okt 2022 13:32 GMT+2)

Misha Ohlsson
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