
Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-10-18

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 17:00.

§ 2 Närvarande ledamöter
Carl Ekvall, ordförande

Nellie Karlsson, vice ordförande

Hassan Othman Alkady, kassör

Sadaf Atash-Faraz, Sekreterare

Misha Ohlsson, chefredaktör

Adam Hydén, idrottsansvarig

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 Adam Hydén väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.



§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare, Sadaf Atash-Faraz, går igenom föregående mötesprotokoll (2022-10-11).

[Oscar Kumblad anländer Kl. 07:06]

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har skrivit på ortsrapport tillsammans med utbildningsansvarig och tagit möten
med HHGS angående föreningsekonomin då kassör varit bortrest. Utöver detta har det även
varit mycket arbete med balen närmare bestämt angående särskilt inbjudna och föreningens
hedermedajler. Utöver detta har ordförande haft möten med Bitte Klevendal Englund,
administrativ chef på juridiska institutionen och lokalsamordnare, angående renoveringen av
Juridiska föreningens rum samt kontor. I samband med detta har ordförande även städat ut i
kontoret.

Vice Ordförande
Vice ordförande har haft möten med ordförande angående balen och
kommunikationsansvarig angående anmodningarna. Utöver detta har det varit fokus på
årsmötet och överlämningsresan.

Kassör
Kassör har haft många möten på distans med ordförande för att diskutera balbudgeten. Det
har även tillkommit ytterligare arbete med budgetrevideringen eftersom HHGS nekade
kassörens förslag.

Sekreterare
Sekreteraren har skickat ut alla protokoll för justering, inklusive strategihelgens protokoll
som tog väldigt lång tid att skriva ihop. Utöver detta har sekreterare haft ett kort möte med
arbetsgruppen för halvtidsfesten för att försöka hitta ett nytt datum då Sexmästeriet inte
kunder arbeta de datum som tidigare föreslagits. Sekreterare har även sett över förslaget till
podden som kassör skickat ut i arbetsgruppen för podden, detta ska diskuteras idag.
Planeringen inför HUMJUR är även klart där sekreteraren ställt upp ett schema för styrelsen
och gjort inköp för denna. Slutliget har sekreteraren även provat på att vara
evenemangsansvarig och försökt hjälpa till med att hitta en ny lokal inför julbordet.

Chefredaktör
Chefredaktören har korrigerat artiklar till nästkommande nummer av Rättstrycket och skickat
en offert till Lounge. Under veckan ska det inkomma flera nya artiklar.

[Eliaz Utbult anländer Kl. 17:16]

Idrottsansvarig



Idrottsansvarig har fått in fakturan till vinterserien och haft två matcher med damlaget varav
en blev lika och en walk over-vinst.

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har skrivit ortsrapport med ordförande och stått på hyllan tillsammans
med EDUC. De har även haft en afterwork med kursombudsutskottet som var väldigt lyckad.

Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har haft en hektiskt veckan på grund av att lokalen till julbordet gått
förlorad. De kommande eventen ligger tätt intill varandra så nu måste allt bli klart snabbt.
Evenemangsansvariga uppskattar all hjälp de har fått från styrelsen. Utöver detta har de även
haft ett möte med utskottet om sittningen 2022-11-11.

Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har designat anmodningarna för balen och gjort event på facebook
för kommande kommande tillställningar. All grafik är designad och klart det som återstår är
att sätta upp affischer i korridorerna för balen och lägga ut en kallelse för årsmötet och
kandidatutfrågningen. Kommunikation har även beställt pris till HUMJUR-mässan och jobbat
med Halvtidsfesten.

Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har nu bokat hotell för Stockholmsresan och har många inplanerade
event denna veckan bland annat med advokatbyråerna Delphi och Mannheimer Swartling.
Stockholmsresan början även bli klarlagd och alla ansökningar ska behandlas på ett opartiskt
sätt i urvalsprocessen.

§ 9 Varvet runt arbetsgrupper
Arbetsgrupp: Oskyldighetspodden
Arbetsgruppen har ålagt kassör att lägga fram ett förslag till beslut angående podden.
Gruppen kunde däremot inte uppnå någon konsensus varför det idag ska tas upp med
styrelsen.

Arbetsgrupp: Halvtidsfesten
Arbetsgruppen har nu bokat lokal, städfirma och photo booth. Det som återstår är ljus- och
ljudsystem samt fler dekorationer.

§ 10 Diskussion: Förslag om poddens framtid
Arbetsgruppen för podden presenterar förslag till beslut angående poddens framtid samt
skiljaktigheter i arbetsgruppen.

Styrelsen diskuterar underlaget men kommer inte heller fram till ett beslut. Saken kan inte
avgöras med underlaget som just nu finns för hand arbetsgruppen ska fortsätta arbeta med
frågan och lägga fram ett nytt förslag.



§ 11 Beslut: Valberedning
Föregående årsmöte valdes Sara Masri (T5) till valberedningens ordförande, hon har nu lagt
fram ett förslag på valberedningen.

Styrelsen tar del av underlaget och går till beslut att:
Tillsätta

- Tyra von Mentzer (T7), och
- Robin Nappo (T7)

till valberedning 2022.

Enhälligt bifall, 12/12.

§ 13 Beslut: Årets amanuens
Ordförande presenterar underlag för att införa en ny tradition i samband med årsbalen,
nämligen årets amanuens. Detta ska skötas likt paragrafen alltså att medlemmar nominerar
amanuensen och att det ska finnas en vandrande pokal.

Styrelsen går till beslut att:
Instifta årets amanuens med prisutdelning under årsbalen.

Enhälligt bifall, 12/12.

§ 14 Diskussion: Tentafika, T5 och T1
Ordförande har delat beslutsunderlag med resterande styrelsen angående medlemmars
respons om tentafika. En student har uttryckt att det det kan uppkomma mer oro när styrelsen
närvarar på tentatillfället.

Styrelsen diskuterar varför en sådan respons har inkommit och kommer fram till att detta var
på grund av att styrelsen inte hann informera klassen om att styrelsen ska stå och bjuda på
fika utanför tentasalen. Medlemsnyttan är annars hög bland annat hade flera studenter glömt
lagböcker men styrelsen hann springa till skolan och tillbaka med lånelagböcker.

Styrelsen är positivt inställd inför att fortsatt erbjuda tentafika men ska informera bättre och
mer större marginal inför dessa tillfället för att motverka eventuell oro.

§ 15 Information: Programföreningsfrukost med HHGS
Ordförande vill veta hur många ledamöter som kan närvara på programföreningsfrukosten
med HHGS.

[Hassan Othman Alkady och Alexander Karvonen lämnar Kl. 17:58]

§ 12 Beslut: Renovering av Juridiska föreningens rum



Ordförande har haft ett möte med Bitte Klevendal Englund, administrativ chef på juridiska
institutionen och lokalsamordnare, om möjliga datum för renovering.

Styrelsen går till beslut att:
Börja renovationen av Juridiska föreningens rum 2022-11-21.

Enhälligt bifall, 10/10.

§ 17 Information: Informera kring poster
Vice ordförande vill uppmana ledamöterna i styrelsen att uppmana så många som möjligt att
söka till styrelsen 2023/24.

§ 16 Information: Juridiska föreningens stånd på HUMJUR
Sekreterare går igenom schemat för HUMJUR-mässan.

§  Övrigt
Inget övrigt tas upp.

§  Nästa möte
2022-10-25 kl. 17:00-18:00.

§  Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 18:19.

Carl Ekvall (28 okt 2022 17:57 GMT+2)

Ordförande
Adam Hydén (30 okt 2022 20:53 GMT+1)
Adam Hydén

Idrottsansvarig
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