
Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2023-01-23

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

§ 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

Alexander Karvonen, kommunikationsansvarig

Hanna Petersson, 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
Edvin Karlsson och Adam Hydén väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll



Sekreterare, Sadaf Atash-Faraz, går igenom föregående mötesprotokoll (2023-01-09).

§ 8 Varvet runt
Vice Ordförande
Vice ordförande har hållt i överlämningsresan.

Kassör
Kassör har redovisat kvitton för HHGS och gått igenom deras bokföring av föreningen
utlägg. Det som återstår är att se till så att överlämningsresans kostnader betalas av inom rätt
tid. Kassör har även bokat lokal, köpt medaljer och bjudit in utskottet till utskottssittning.

Sekreterare
Sekreteraren har bokat ett event med Mannheimer Swartling inför Svenska Juridiska
Mästerskapen så studenter ska ha ännu ett tillfälle att ställa frågor om casetävlingen. Utöver
detta har sekreterare samlat allt nedskrivet arbete för att redovisa till HHGS.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har fixat det sista med korpen innan överlämningen.

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har sökt kursombud.

Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har börjat kolla inför diplomeringen i maj med lokaler, catering med
mera.

Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har skött det löpande arbetet och hjälpt till med orbi inför
utskottssittningen.

Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har bokat in överlämningsmöten med byråer och tillträdande
näringslivsansvariga.

§ 9 Varvet runt arbetsgrupper
Arbetsgrupp: JF-podden
Arbetsgruppen kommer återuppta arbetet när nästa styrelse tillträder.

[Ordförande kl 08:08]

§ 10 Information: Utskottssittning
Planerad 31/1 kl 18 på hyllan. Just nu tror vi att 25 pers från utskotten kan komma. beställt
medaljer och bokat städ. Just nu måste alla informera sina utskott om att köpa en gratisbiljett
i orbi. Temat är serietema.



§ 11 Diskussion: Utvärdering överlämningsresa
Styrelsen gör en gemensam utvärdering av överlämningsresan och fastställer att det
sammantaget har varit en fantastisk upplevelse.

§ 12 Information: Lämna in nycklar
Vice ordförande informerar styrelsen om att på det sista veckomötet ska styrelsen lämna in
sina kontorsnycklar till receptionen.

§ 13 Övrigt
Inget övrigt tas upp.

§ 14 Nästa möte
2023-01-30 kl. 08:00-09:00.

§ 15 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 08:19.

Adam Hydén (30 jan 2023 08:08 GMT+1)
Adam Hydén

Adam HydénEdvin Karlsson, evenemangsansvarig
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