
Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-11-28

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 08:05.

§ 2 Närvarande ledamöter
Carl Ekvall, ordförande

Nellie Karlsson, vice ordförande

Hassan Othman Alkady, kassör

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
Adam Hydén väljs till mötets sekreterare.

§ 5 Val av justerare
Wilma Markholm och Hanna Petersson väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll



Sekreterare, Sadaf Atash-Faraz, var frånvarande från mötet varför föregående mötesprotokoll
inte gås igenom.

§ 8 Varvet runt
Vice Ordförande
Vice ordförande har varit på Stockholms årsbal, fortsatt planera inför årsmötet och
överlämningsresan i januari.

Kassör
Kassör har haft möte med kåren om budgeten varpå lite efterföljande arbete uppkom med
revideringar och bokföring.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har haft ytterligare en match i vinterserien. Intresset för Sveriges Rikes lag är
fortfarande högt vilket är väldigt kul.

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har varit på årsbal i Stockholm och haft möte med kursombuden från
T3.

Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har haft adventsfika i samband med första advent det som återstår
utöver detta är julbordet den 17 dec och beer pong-turneringen den 16 dec.

Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har fört det löpande arbetet.

Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har bokat det allra sista inför Stockholmsresan och varit på Setterwalls
årliga julmingel.

§ 9 Varvet runt arbetsgrupper
Arbetsgrupp: JF-podden
Arbetsgruppen har inte gjort något arbete senaste veckan.

Arbetsgrupp: Premiering av utskott och kursombud
Arbetsgruppen har inte gjort något arbete senaste veckan.

Arbetsgrupp: Event facebooksida
Arbetsgruppen har inte gjort något arbete senaste veckan.

§ 10 Beslut: GAIUS budget
Några poster i GAIUS budget har behövt flyttas runt.



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

Bifall, 9/10.

Hassan Othman Alkady förklaras jävig och därmed inte röstberättigad eftersom han också är
kassör i GAIUS.

[Ordförande anländer kl. 08:30]

§ 11 Diskussion: Kostnader för Oskyldighetsprojektet
Styrelsen talade under föregående möte (mötesprotokoll 2022-11-21) om ett möjligt stöd till
Oskyldighetsprojektet i form av Organisationskonsult. Det hade däremot inte vid det laget
inkommit något underlag varför styrelsen valde att inte föra en djupgående diskussion. Inför
detta möte har Moa Bladini, som på senare tid tagit mer ansvar i Oskyldighetsprojektets
verksamhet, skickat in underlag för begärt bidrag.

Styrelsen diskuterar underlaget men landar åter i att det inte är en summa styrelsen med stor
bekvämlighet kan lägga på Oskyldighetsprojektet eftersom det inte främjar den allmänna
medlemsnyttan. Kontroverserna som på sistone uppkommit i samband med
Oskyldighetsprojektet är även en anledning till varför styrelsen har svårt att bestämma sig.
Om en organisationskonsult är helt nödvändig för överlevnaden för verksamheten går det
även att anta att huvudansvariga för Oskyldighetsprojektet, Hurtig & Partners, kan finansiera
det.

§ 12 Information: Kandidatutfrågningen
Sara Masri, valberedningens ordförande, informerar styrelsen om hur kandidatutfrågningen
kommer gå till. Valberedningen har i år varit väldigt måna om att bedriva en så effektiv
utfrågning så möjligt och undvika några former av överrumplingar. I år ska utfrågningen även
sändas live på Instagram istället för Zoom.

§ 13 Diskussion: Val av inspektor
Styrelsen diskuterar möjliga kandidater till val av inspektor.

§ 14 Övrigt
Inget övrigt tas upp.

§ 15 Nästa möte
2022-00-00 kl. 08:00-09:00.

§ 16 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 08:50.



Wilma Markholm (30 nov 2022 11:26 GMT+1)

Wilma Markholm

Näringsliv Juridiska föreningen (3 dec 2022 16:20 GMT+1)

Hanna Petersson
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