
Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-11-21

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 08:15.

§ 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

Edvin Karlsson, evenemangsansvarig

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 Hassan Othman Alkady väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll



Sekreterare, Sadaf Atash-Faraz, går igenom föregående mötesprotokoll (2022-11-15).

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har avslutat rivningen av Juridiska föreningens rum varpå Juridiska institutionen
nu påbörjat renoveringen. Ordförande har även gjort en stor mejlrensning och klarlagt det
mesta för tillfället. Ordförande har tillsammans med JURO haft en rolig AW där styrelsen i
Göteborg tog med JURO-medlemmarna på bland annat karaoke.

Vice Ordförande
Även vice ordförande deltog på AW:n med JURO och hade före detta ordförandemöte där
punkter som styrelsen skickat med diskuterades. De största diskussionerna handlade om
interna kostnader och representationskostnader.

Kassör
Kassör har skött det löpande arbetet vilket den senaste veckan inneburit mycket bokföring
och diskussioner om offert med idrottsansvarig som vill planera en lagfest för Sveriges Rikes
Lag.

Sekreterare
Sekreteraren har haft en omtenta i en kurs och behövt lägga mycket fokus på den, annars har
sekreterare fortsatt diskutera med advokatbyrå Mannheimer Swartling om SJM samt hjälp
ordförande riva Juridiska föreningen rum.

Chefredaktör
Chefredaktören har haft väldigt fullt upp senaste veckan men det nya numret. Vid sidan av
detta pågår det även mycket arbete med releasefesten.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har haft ännu en vinst i vinterserien, 4-3, och diskuterat lagfest med kassör.

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har hanterat flera SAMO-ärenden som finns kvar och arbetat med
JURO. Även utbildningsansvariga deltog på AW:n.

Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har arbetat med årsbalen hela veckan, innan, under och efter. Denna
veckan börjar arbetet med julbordet i rask fart. Lokalen för julbordet gick i konkurs tidigare
denna termin varför evenemangsansvariga var tvugna att hitta en ny. Nu har matsmak bokats
2022-12-17.

Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har haft möte med utskottet och förlängt avtal med några
samarbetspartners..



§ 9 Varvet runt arbetsgrupper
Arbetsgrupp: Oskyldighetspodden
Arbetsgruppen har börjat utveckla underlaget ytterligare. Efter detta mötesprotokoll kommer
arbetsgruppen nämnas vid JF-podden i väntan på ett nytt namn.

§ 10 Information: Kandidatutfrågning
Vice ordförande ber styrelsen att skicka in frågor om sin post till kandidatutfrågningen.

§ 11 Diskussion: Årsmöte
Det är bestämt att sekreterare inte ska sekreterare på årsmötet eftersom hon även kandiderat
till ordförande i nästkommande styrelse. En ny mötessekreterare måste därför hittas.

§ 12 JF-Klaga
Det har inkommit en JF-Klagan där studenten uttrycker en stark besvikelse över Juridiska
institutionens hantering av studenters åsikter i kriser eller snabba ändringar under kurser.
Studenten gav vidare flera exempel; på Straffrätten hade examinatorn höjt betygsgränsen
varpå studenterna uttryckte missnöje utan att institutionen tog en ståndpunkt i frågan, Efter
tentamenstillfället ändrades betygsgränsen tillbaka till den föregående utan någon förklaring.
På arbetsrätten har två veckor av föreläsningar strukits trots att institutionen sedan september
vetat om att professorn har problem med rösten och det sedan dess hade kunnat hittats en
annan lösning. Slutligen hänför studenten även att Kredit- och exekutionsrätten år på år varit
ett problem för studenters psykiska hälsa men att kursen ändå inte omstrukturerats.
Sammantaget menar medlemmen att denne inte anser att institutionen gör sitt bästa samt att
denne personligen skadats av detta inte minst vad gäller dennes mentala hälsa.

Styrelsen vill börja med att uttrycka stor empati för medlemmen och säga att denne inte är
ensam i sin oro för sin mentala hälsa. Det har varit väldigt många olyckliga kriser på senaste
tiden som speciellt drabbat avgångsklass 2025. Styrelsen är också studenter och kan känna
igen sig själva i delar av medlemmens text.

Eftersom detta är en fråga om utbildningsbevakning vill utbildningsansvariga svara på denna
fråga direkt. Juridiska institutionen är väl medvetna om studenters missnöje och försöker i
allra högsta grad ta hänsyn till dessa i utformningen av kurser och eventuell krishantering.
Mycket av institutionens arbete når däremot inte ut till studenterna vilket
utbildningsansvariga ser som ett stort problem då det kan orsaka missuppfattningar av deras
ställningstagande i utbildningsfrågor som dessa. Utbildningsansvariga och ordförande ska ta
vidare medlemmens JF-Klagan direkt till institutionen, mer specifikt viceprefekt Ann-Sophie
Sallander, för en snabbare handläggning.

§ 13 JF-Klagan
Det har inkommit en JF-Klagan där medlemmen uppmärksammar att styrelsen tog ett beslut
om vinnare av paragrafen och årets amanuens 2022-10-25 när själva omröstningen avslutades



2022-11-08. Därutöver uttrycker även studenten att processen utöver detta var oklar samt att
styrelsen i själva verket är en skendemokrati.

Styrelsen tar självfallet åt sig av kritiken och sa inför nästa år tydligare förklara processen i
omröstningen samt på alla sociala medier. Vad gäller det förtida beslutet av vinnaren av
paragrafen och årets amanuens har styrelsen gjort ett misstag, det uppmärksammades inte att
tiden för omröstningen inte ännu hade utgått. Detta är berättigad kritik.

Styrelsen vill däremot befästa att den inte är en skendemokrati. Detta var ett ärligt misstag
som inte ska upprepas i framtiden. Styrelsen tar åt sig av kritiken.

§ 14 Diskussion: Utvärdering årsbal
Styrelsen vill främst ge ros till evenemangsansvariga men eftersom detta var en ny lokal för
årsbalen finns det även några viktiga punkter att anmärka. Bland annat uppstod problematik
med servicepersonal som spillde mat och dryck på ett antal medlemmar. Dessutom var
lokalen marknadsförd som ljudtät men hotellgäster hade klagat under kvällen varpå
evenemnagsansvariga var tvugna att sänka musiken. I överlämningen till den nya styrelsen
ska evenemangsansvariga även rekommendera införandet av marskalker på plats för att
hjälpa till och se över gästerna. Detta beror på att det förekom mycket spring i lokalen under
tiden talare stod på scen. Några medlemmar med specialkost fick även fel mat vilket inte alls
är önskvärt. Värdarna och eventpersonalen var däremot helt fantastiska och inför nästa år ska
två fotobås hyras in istället för en eftersom det bildades en lång kö.

§ 15 Diskussion: Besök från gymnasium
Ett gymnasium i Göteborg har hört av sig till föreningen om att i maj komma och lyssna på
styrelsen berätta om deras juridikstudier och verksamhet i Juridiska föreningen i Göteborg.
Eftersom besöket eventuellt ska ske i maj skickar styrelsen detta till nästa styrelse.

§  Övrigt
Inget övrigt tas upp.

§  Nästa möte
2022-11-28 kl. 08:00-09:00.

§  Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 09:09.

Hassan Othman (30 nov 2022 10:59 GMT+1)

Hassan Othman

Carl Ekvall (30 nov 2022 12:08 GMT+1)

Ordförande
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