
Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2023-01-09

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 08:06.

§ 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

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 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 (2022-12-19).

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har skrivit klart sitt testamente och fixat det sista med årsmötesprotokollet.

Vice Ordförande
Vice ordförande har gjort klart allt som behövts inför överlämningsresan och skött det
löpande arbetet vid sidan av detta.

Kassör
Kassör har skickat ut de sista fakturorna och skrivit sitt testamente.

Sekreterare
Sekreteraren har gjort löpande arbete med mötesprotokoll.

Chefredaktör
Chefredaktören har korrekturläst några artiklar.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har gjort löpande arbete och skrivit sitt testamente.

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har fått in klagomål från studenter på Sjörätten som det varit mycket
fokus på föregående vecka samt arbetat vidare med feedback från programutvärderingen
tillsammans med Juridiska Institutionen. Den genomgående kritiken som snabbt kan lyftas
här är att utvärderarna uppfattar juristprogrammet på GU som “osammanhängande”.
Utbildningsansvariga har också sökt kursombud och skrivit testamente.

Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har hjälp vice ordförande med överlämningsresan och skött
löpande marknadsföringsarbete.

Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har skött det löpande arbetet och skrivit på testamentet.

§ 9 Varvet runt arbetsgrupper
Arbetsgrupp: JF-podden
Arbetsgruppen har inte arbetet över jullovet.

§ 10 Diskussion: Utskottssittning
Styrelsen vill kolla en sista gång om det ändå finns möjlighet att anordna en utskottssittning.
Styrelsen tror att detta kan bli svårt då arbetet inför det hamnar mitt i tentor och



överlämningsresan. Kassör tar däremot på sig ansvaret att leda arbetet och styrelsen
bestämmer att det ska anordnas en utskottssittning om arbetet inte blir proportionerligt.

§ 11 Information: Överlämningsresa
Vice ordförande informerar reseplanerna inför överlämningsresan.

§ 12 Övrigt
Inget övrigt tas upp.

§ 13 Nästa möte
2023-01-23 kl. 08:00-09:00.

§ 14 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 08:35.

Hassan Othman (28 jan 2023 15:48 GMT+1)Carl Ekvall (29 jan 2023 11:19 GMT+1)

Ordförande Carl Ekvall
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