
Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-12-12

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 08:10.

§ 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 Alexander Karvonen väljs till mötets justerare.



§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare, Sadaf Atash-Faraz, går igenom föregående mötesprotokoll (2022-12-05).

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har skött det löpande arbetet och annar i allmänhet försökt se till så
överlämningen till nästkommande styrelse kan ske smidigt rent ekonomiskt. I detta arbete ser
han till att de sista inkomsterna styrelsen väntar på faktiskt ska inkomma detta kalenderår.

Vice Ordförande
Vice ordförande har börjat skriva en aktivitetsrapport som ska in till HHGS så de vet vilket
arbete som ska ske på överlämningsresan. Utöver detta har det varit att knyta ihop och avsluta
arbetet med årsmötet.

Kassör
Kassör har skött det löpande arbetet som denna vecka inneburit mycket diskussioner med
HHGS angående balfakturan som blev högre än väntat och kostnaden för julbordet.

[Oscar Kumblad anländer Kl. 08:16]

Sekreterare
Sekreteraren har planerat inför klädinsamlingen som ska hållas idag och imorgon samt skrivit
till nästkommande sekreterare om överlämning angående Svenska Juridiska Mästerskapen.
Det är traditionellt att sekreterare påbörjar sitt arbete ungefär två månader tidigare än
resterande styrelse eftersom Svenska Juridiska Mästerskapen går av stapeln i december.

Chefredaktör
Chefredaktören har planerat inför releasefesten och bestämt att nästkommande nummer av
Rättstrycket ska handla om rättvisa.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har varit tvungen att ställa in veckans match i Korpen.

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har haft möte med både Ann-Sophie Sallander och UU. Det som
diskuterades var lokalbristen på Skatterätten kommande termin som i princip har åtgärdats.
Institutionen meddelade även att de tittat på möjligheten med JUNO i Disa men att detta inte
gick, utbildningsansvariga har bett institutionen att utreda detta mer och tala med andra
lärosäten som faktiskt har JUNO på Disa. Institutionen ställde sig positiva inför detta. Det har
även bestämts att det ska göras dokument för varje klass där det står vad “drabbats” av så alla
lärare kan få ta del av detta och bemöta varje klass på rätt sätt. Institutionen vill att



studenterna ska vet att de ser dem och är medvetna om deras kritik. På detta sätt kommer
styrelsens utbildningsbevakning inte gå obemärkt förbi heller och bättre samhörighet kan
skapas.

Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har haft möte med Matsmak inför julbordet och haft ännu en
adventsfika.

Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har skött den löpande marknadsföringen.

Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har haft evenemang med CQ som blev lyckat och svarat på mycket mejl.

§ 9 Varvet runt arbetsgrupper
Arbetsgrupp: JF-podden
Arbetsgruppen har hört av sig till Violeta Bukera som tyvärr meddelade att projektet drog
igång för sent och att det därför inte är någon anledning för henne att medverka på bara ett
avsnitt.

§ 10 Diskussion: Tillvägagångssätt vid röstning om styrelseposter med två platser
Styrelsen diskuterar om det hade varit möjligt att på ett bättre sätt möjliggöra för studenter att
kandidera tillsammans och röstas igenom tillsammans. Det som diskuteras är ett möjligt
villkorade av ansökan för dessa dubbelkandidaturer men även en sådan möjlighet i
förhållande till intresset av att medlemmar ska kunna rösta baserat på den enskildes
lämplighet. Det ska fortfarande vara ett personval.

§ 11 Diskussion: Utvärdering av GAIUS
Styrelsen diskuterar arbetsmarknadsmässan GAIUS 2022. Styrelsen bestämmer sig för att
bjuda in GAIUS till ett möte för att diskutera detta och även be GAIUS om deras egna
utvärdering efter att detta dokument är skrivet på deras utvärderingsresa.

§ 12 Beslut: Budgetrevidering
Kassör har skickat in ett underlag till styrelsen.

Styrelsen går till beslut att:
Anta det presenterade budgetförslaget.

Enhälligt bifall.

§ 13 Övrigt
Inget övrigt tas upp.

§ 14 Nästa möte



2022-12-19 kl. 08:00-09:00.

§ 15 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 09:27.

Kommunikationsansvarig (21 dec 2022 02:49 GMT+1)

Alexander Karvonen

Carl Ekvall (21 dec 2022 11:23 GMT+1)

Carl Ekvall
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