
Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-11-15

§ 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

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 Oscar Kumblad väljs till mötets justerare.



§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare, Sadaf Atash-Faraz, går igenom föregående mötesprotokoll (2022-10-25).

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har skött det löpande arbetet och gjort klart det sista arbetet i med
Hyppocampusmedaljerna som ska delas ut på förminglet på årsbalen. Utöver detta har
ordförande även arbetat mycket med att tömma Juridiska föreningens rum.

Vice Ordförande
Vice ordförande har planerat inför årsmötet och kandidatutfrågningen.

Kassör
Kassör har haft ett möte med poddutskottet, reviderat budgeten och fortsatt bokföra utgifter.

Sekreterare
Eftersom mötet vecka 43 ställdes in och det på mötet vecka 44 rensades i Juridiska
föreningens rum och kontor har det inte funnits några protokoll att skriva. Sekreterare har
istället genomfört halvtidsfesten och HUMJUR-mässan vilka var lyckade båda två. Utöver
detta har sekreterare även börjat förbereda inför årsmötets mötesprotokoll med hjälp av
föreningens stadgar och planera en möjlig AW inför Svenska Juridiska Mästerskapen.

Chefredaktör
Chefredaktören har valt att skjuta på releasefesten eftersom den krockade med andra
studiesociala evenemang styrelsen ska anordna. Det pågår mycket arbete med tidningen för
tillfället.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har spelat första matchen för vinterserien där Sveriges Rikes lag vann med
7-2.

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har haft ett mycket givande möte med kursombudsutskottet och ett
efterföljande möte med Juridiska institutionen. Det viktigaste som framkommit har till stor
del med tentorna att göra. Det har upptäckts att JUNO kan läggas in på DISA vilket hade
varit till stor fördel för juriststudenterna på Handelshögskolan i Göteborg då tentorna på så
vis enklare kan efterlikna praktikernas möjligheter yrkesrollen. Detta finns redan på andra
lärosäten. Juridiska institutionen var väldigt positivt inställda till denna möjlighet.

Vad gäller tentasalarna har institutionen även i en lång sammanställning skrivit ihop alla
studenters IA-anmälningar och klagomål. Dessa har delgetts både ansvariga för tentasalen



men även specifikt berörda tentavakter. Ansvariga för tentasalen menar dock att
juriststudenter är extra känsliga och att de redan anpassar sig efter detta när de förväntar sig
juriststudenter i tentasalen.

T1:orna har även uttryckt ett allmänt missnöje med Canvas varpå institutionen har sagt att de
i början av nästa läsår ska erbjuda klassen en genomgång av sidan. T3 har däremot informerat
utbildningsansvariga om att förändringen av kursen har varit väldigt framgångsrik och att
studenter på T3 är mycket lugnare i år än under föregående år då det var väldigt mycket
problem med stress i kursen.

Juridiska institutionen lade ut ett anslag om en ny policy på Canvas som handlar om att barn
inte får tas med på föreläsningar. Det har inkommit mycket åsikter om denna policy till
styrelsen och utbildningsansvariga som ska arbetas vidare med.

Problemet med International office har inte klarlagts. Många studenter klagar fortfarande på
processen och det finns en stort behov för effektivisering. International office menar däremot
att varje enskild student måste ta ett eget ansvar för att leta upp information eftersom de inte
kan hinna med att svara på alla mejl och samtal som inkommer var dag. Detta anser
utbildningsansvariga är ett problem då syftet med international office är just att svara på
frågor och stötta studenter som vill studera utomlands. Detta är således ett stående problem
som de fortlöpande arbetar med.

Slutligen har det uppstått stora problem med salarna på skolan då ekonomprogrammet har
bokat upp varje sal i skolan under en period i april/maj varför det kommer drabba T6:orna
som ska studera skatterätten nästa termin. Juridiska institutionen och utbildningsansvariga
arbetar aktivt med att förhindra detta men det finns en risk att vissa moment av Skatterätten
kommer behöva hållas på Zoom.

[Evenemangsansvariga anländer kl. 17:13]

Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har haft sittning och fortsatt planeringen inför årsbalen.

Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har lagt ut mycket information för näringslivsansvariga eftersom
byråerna söker sommarnotarier just nu.

Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har informerat alla studenter som fick plat på Stockholmsresan och i
samband med detta klarlagt 13 besök under de tre dagarna. Ett nytt avtal med en
samarbetspartner ska signeras.

§ 9 Varvet runt arbetsgrupper
Arbetsgrupp: Oskyldighetspodden



Arbetsgruppen har genom kassör lagt fram ett nytt förslag till beslut som ska tas upp idag.

Arbetsgrupp: Halvtidsfesten
Arbetsgruppen har nu genomfört Halvtidsfesten och därmed är arbetsgruppen upplöst.

§ 10 Information: Balen
Evenemangsansvariga informerar styrelsen om dagsplaneringen för baldagen.

§ 11 Diskussion: Utvärdering av sittning
Ännu ett led i det beslut styrelsen tog i våras att utvärdera evenemang. Lokalen var rymlig
och mycket mer behaglig att anordna en sittning på eftersom det fanns många toaletter,
möjlighet för garderob samt plats för dansgolv. DJ och dans blev en lyckad kombination men
dessvärre gick ett antal gäster efter middagen för att fortsätta kvällen annanstans.

§ 12 Information: Stockholmsresan
Näringslivsansvariga informerar styrelsen om planeringen inför Stockholmsresan.

§ 13 Diskussion: Byta mötestid
Inför denna termin var styrelsen tvungen att byta mötestiden eftersom styrelseledamöterna
hade föreläsningar under utsatt tid. Nu är dessa kurser slut och i enlighet med det tillfälliga
beslut som togs ska nu en uppföljande omröstning ske (mötesprotokoll 2022-09-07 § 10).

Styrelsen går till beslut att:
Åter antaga måndagar kl 08:00 som mötestid.

Bifall, 11/13.

§ 14 Information: Rivning av JF-rummet
2022-11-18 ska Juridiska föreningens rum rivas varpå renoveringen ska påbörjas 2022-11-21.
Så många som möjligt av styrelsens ledamöter behöver närvara under dagen för att assistera i
flyttningen.

§ 15 Diskussion: Klädinsamling
Sekreterare ska påbörja planeringen av den årliga klädinsamlingen och vill höra med
styrelsen angående passande datum då det är många inplanerade event den kommande tiden.

§ 16 Diskussion: Kostnader för Oskyldighetsprojektet
Ordförande har talat med universitetslektor Moa Bladini som undrar om styrelsen vill stödja
Oskyldighetsprojektet ekonomiskt exempelvis genom att ta in en organisationskonsult för att
hjälpa till i verksamheten. Styrelsen anser inte att de kan föra en diskussion om detta då det
inte har presenterats ett underlag för kostnader. Styrelsen avstår därmed från att ta ett beslut
om saken.



Moa Bladini har tidigare inte varit verksam inom Oskyldighetsprojektet men har under
senaste tiden hjälp till i organisationen.

§ 17 Diskussion: Ordförandemöte
Vice ordförande undrar om styrelsen har några frågor att ta upp med andra lärosäten på
kommande JURO-möte.

§ 18 Diskussion: Podd
Kassör har med rimlig framförhållning skickat beslutsunderlag till styrelsen.
Beslutsunderlaget diskuteras under mötet. Målet med underlaget är att starta en ny podd.
Denna innehåller en ram för namn, logga, innehåll, moderator, gäster samt tema.

Styrelsen beslutar att fortsätta på det nya underlaget som presenterats.

§ 19 Beslut: GAIUS-budget
Kassör har med rimlig framförhållning skickat beslutsunderlag till styrelsen.

Styrelsen går därmed till beslut att:
Godkänna GAIUS-budget.

Bifall genom ordförandes utslagsröst, 6/12.

Hassan Othman Alkady förklaras jävig och därmed inte röstberättigad.

§ 20 JF-Klaga
Det har inkommit en JF-klagan där medlemmen undrar varför omröstning till paragrafen inte
marknadsfördes direkt i alla juristklassernas facebookgrupper och undrar om detta är en
konspiration från styrelsens sida då det enligt dennes mening ska tolkas som att styrelsen inte
uppmuntrar alla klasser att rösta.

Detta är självfallet inte sant. Styrelsen vill se att så många medlemmar som möjligt röstar
varför omröstningen till paragrafen lades ut på alla föreningens kanaler. Den fanns tillgänglig
på föreningens egna facebooksida och på instagram, vilka är föreningens största kanaler
utöver hemsidan. Kommunikationsansvarig delade av misstag inte länken i facebookgruppen
men eftersom omröstningen fanns tillgänglig på alla andra kanaler upplever styrelsen att
åtkomst till omröstningen inte var ett problem.

§ 21 Övrigt
Inget övrigt tas upp.

§ 22 Nästa möte
2022-11-21 kl. 08:00-09:00.

§ 23 Mötets avslutande

https://www.facebook.com/juridiskaforeningen
https://www.instagram.com/jfgoteborg/
http://juridiskaforeningen.se/
https://www.facebook.com/juridiskaforeningen
https://www.instagram.com/jfgoteborg/
http://juridiskaforeningen.se/


Mötet avslutas kl. 18:17.

Carl Ekvall (30 nov 2022 12:09 GMT+1)

Ordförande

Näringsliv Juridiska föreningen (1 dec 2022 15:16 GMT+1)

Oscar Kumblad
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