
Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2022-12-05

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 08:01.

§ 2 Närvarande ledamöter
Carl Ekvall, ordförande

Nellie Karlsson, vice ordförande

Hassan Othman Alkady, kassör

Sadaf Atash-Faraz, Sekreterare

Adam Hydén, idrottsansvarig

Wilma Markholm, utbildningsansvarig

Eliaz Utbult, utbildningsansvarig

Axel Forslund, evenemangsansvarig

Edvin Karlsson, evenemangsansvarig

Alexander Karvonen, kommunikationsansvarig

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 (2022-11-28).

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har varit på representationsresa i Umeå och haft ett sammanhängande möte med
JURO. Utöver detta har ordförande kollat vidare på en ny inspektor och planerat inför
årsmötet.

Vice Ordförande
Vice ordförande har varit på representationsresan i Umeå och planerat inför årsmötet.

Kassör
Kassör har arbetat mycket med GAIUS.

Sekreterare
Sekreteraren har fått ut alla mötesprotokoll det tog tid för justerarna att justera eftersom det är
så mycket operativ verksamhet som sker just nu. Utöver detta har sekreterare planerat klart
klädinsamlingen denna ska ske vecka 50 och lämnas in till Café Trappanér. Arbetet har även
kommit igång i samband med SJM 2023, sekreterare har letat efter en ny domarpanel och en
passande tingsrättssal.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har haft Korpenmatch och planerat klart inför lagfesten.

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har haft ett möte med institutionen om ett roligt projekt som nu börjar
leda till ett resultat. Projektet syftar till att på bättre sätt nyttja studentportalen på så vis att
denna efter inloggning ska presentera direkt relevant information för varje enskild student på
juristprogrammet.

Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har haft ett utvärderingsmöte med Scandic där kritiken styrelsen
framförde diskuterades och några kostnader i fakturan klarades upp.

Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har arbetat mycket inför årsmötet genom att sammanställa alla
kandidaturer på hemsidan och i JF-rummet. Utöver detta har det varit löpande verksamhet.

Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har varit på Stockholmsresan som blev väldigt lyckad!

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



Arbetsgrupp: Premiering av utskott och kursombud
Arbetsgruppen har på grund av tidsbrist för tillfället valt att skjuta detta arbete till januari.

Arbetsgrupp: Event facebooksida
Arbetsgruppen har på grund av tidsbrist för tillfället valt att skjuta detta arbete till
nästkommande styrelse.

§ 10 Information: Inspektor
Styrelsen har erbjudit inspektorposten till Torbjörn Odlöw som han accepterat. Det kvarstår
därför för årsmötet senare idag att välja honom till inspektor.

§ 11 Utvärdering: Stockholmsresan
Näringslivsansvariga är väldigt nöjda med årets Stockholmsresa. Det var en väldigt rolig
studentgrupp som följde med men det hade önskats mer rundturer på kontoren och lite mindre
föreläsningsaktiga möten.

§ 12 Beslut: GAIUS budget
Det har uppkommit lite ändringar efter resultat. Kassör har med god framförhållning skrickat
underlag till styrelsen.

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

Bifall, 10/10.

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

§ 13 Diskussion: Utställning på GAIUS
Styrelsen diskuterar hur utställning på GAIUS ska se ut.

§ 14 JF-Klaga
Det har inkommit en JF-Klaga från en student på T1 som uppmärksammar att det skett
schemaändringar med kort varsel. Som exempel framför att det med två dagars
framförhållning meddelades att en föreläsning skulle flyttas från kl 08-10 till 13-15. Detta
skapar problem för studenter som jobbar eller som har barn.

Styrelsen börjar med att påpeka att detta är ett problem som är svårundvikligt vad gäller
plötsliga hinder men att det självfallet ska tas vidare till institutionen. Tidigare svar har
däremot varit att detta är ett program på heltid varför det i huvudregel inte ska anses
problematiskt att flytta en föreläsning under denna tiden, även fast det såklart vill undvikas i
största möjliga mån.



§ 15 Övrigt
Inget övrigt tas upp.

§ 16 Nästa möte
2022-12-12 kl. 08:00-09:00.

§ 17 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 08:40.

Carl Ekvall (18 dec 2022 15:01 GMT+1)

Ordförande

Näringsliv Juridiska föreningen (22 dec 2022 12:22 GMT+1)

Oscar Kumblad
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