
Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2023-02-07

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 08:00

§ 2 Närvarande ledamöter
Hassan Othman Alkady, ordförande

Wilma Markholm, vice ordförande

Arta Ekman, kassör

Filippa Sundström, sekreterare

Marie Rask, chefredaktör

Rasmus Wengelin, idrottsansvarig

Tilda Ramstedt, utbildningsansvarig

Josefin Mannevik, utbildningsansvarig

Tim Spjuth, evenemangsansvarig

Ivar Öhrling, evenemangsansvarig

Füreya Ek, kommunikationsansvarig

Beatrice Gustafsson, näringslivsansvarig

Emil Bertilson, näringslivsansvarig

§ 3 Val av mötesordförande
Wilma Markholm väljs till mötets ordförande.

§ 4 Val av mötets sekreterare
Filippa Sundström väljs till mötets sekreterare.

§ 5 Val av justerare
Hassan Othman Alkady och Ivar Öhrling väljs till mötets justerare.



§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare, Filippa Sundström, går igenom föregående mötesprotokoll (2023-01-30).

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har haft en del möten. Han har bland annat haft möte med Michael Baaz, prefekt
för Juridiska Institutionen. De pratade om att lägga upp en krishanteringsplan för framtiden.
Han har även varit med på intervjuerna av de kandidater som sökt till GAIUS projektledare.

Vice Ordförande
Vice ordförande har också varit delaktig vid intervjuerna med GAIUS om valet av nya
projektledare. Hon har också presenterat sig för de andra föreningarna och planerat en
kick-off för styrelsen.

Kassör
Kassör har jobbat med förslaget till budgeten och godkänt löpande fakturor.

Sekreterare
Sekreteraren har haft zoommöte med de andra lärosätena inför Svenska Juridiska
Mästerskapen (SJM). Sista anmälningsdagen för SJM har nu varit och det är officiellt att det
är fyra lag som kommer att delta på den lokala deltävlingen i Göteborg. Lokal har dessutom
bokats inför banketten som är i samband med lokalfinalen.

Chefredaktör
Chefredaktören har presenterat sig för samarbetspartners och börjat planera det framtida
arbetet. Hon har även tillsatt en chefredaktör, Ida Torstensson.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har tagit över admin för Facebook-grupperna, Sveriges rikes lag damer
respektive herrar. Ikväll är det första matchen för idrottsansvarig i Korpen.

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har haft och planerat in en del möten. Imorgon ska
utbildningsansvariga, tillsammans med FEMJUR, ha sitt första kursombudsmöte med de
nyvalda kursombuden. De har även ansökt om bemyndigande från HHGS, likt tidigare år, om
att JF ska ha fortsatt egen utbildningsbevakning för alla juriststudenter.

Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har bokat in en del möten och skickat ut förfrågan om att söka till
evenemangsutskottet. De har också satt igång planeringen för diplomeringen och spånat på
olika lokaler samt bokat in möten med nyckelpersoner som kan vara till hjälp.



Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har uppdaterat JF:s hemsida och tagit bort gammal information.
Hon har även börjat fixa bilder till kommande event och tagit kontakt med fotograf för
styrelsefotograferingen.

Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har både haft och bokat in möten med byråer och samarbetspartners. På
mötena har det bland annat diskuterats om ett preliminärt event med Rochier, hur det fortsatta
samarbetet med Cederquist ska fortgå och om en AW tillsammans med Mannheimer
Swartling när de flyttat in i sina nya lokaler.

§ 9 Beslut: Fortsatt samarbete med Oskyldighetsprojektet

Ordförande informerar om sitt möte med Björn Hurtig och de ansvariga inom
Oskyldighetsprojektet. De diskuterade bland annat att Juridiska Föreningen inte haft en insyn
i deras arbete och att detta måste förändras för att ett samarbete ska kunna fortgå. De kom
också fram till att det krävs en krishanteringsplan för att i framtiden undgå att incidenter
inträffar och om de inträffar, hur dessa ska hanteras.

Ordförande föreslår att styrelsen beslutar om ett fortsatt samarbete med Oskyldighetsprojektet
med tanken på den nytta projektet medför för de medlemmar som vill engagera sig. Även
med tanke på den omstruktureringen som just nu pågår inom projektet som ger JF mer
incitament att vilja samarbeta.

Styrelsen går till beslut att:

välja om JF ska fortsätta samarbetet med Oskyldighetsprojektet.

Enhälligt bifall (13/13)

§ 10 Beslut: GAIUS projektledare

Ordförande och vice ordförande har suttit med på intervjuerna för att välja ut GAIUS nya
projektledare. De har fått förslag på två potentiella projektledare, Jonas Reck och Johanna
Smideland. Motiveringen har framförts till styrelsen innan styrelsemötet så alla haft möjlighet
att läsa igenom och reflektera över valet.

Styrelsen går till beslut att:

välja Jonas Reck och Johanna Smideland till projektledare för GAIUS 2023

Enhälligt bifall (13/13)

§ 11 Diskussion: Budget, särskilt i hänseende till diplomering



Kassören presenterar och går igenom det preliminära budgetförslaget. Han frågade om
önskemål för kommande budgetförslag.

Evenemangsansvariga frågade om vad som gäller angående diplomeringen och ungefär hur
budgeten ser ut för detta evenemang. Detta för att de lättare ska kunna fortsätta med sin
planering.

Näringslivsansvariga lägger fram ett önskemål om att det ska ges utrymme till en resa till
Stockholm. Detta för att de ska ha möjlighet att visa upp sig för våra samarbetspartners som
endast har kontor i Stockholm. Resan har inte varit möjlig att genomföra de senaste åren på
grund av den rådande pandemin.

§ 12 Information: Färdigställa JF-rummet

Ordförande har haft möte med Juridiska Institutionens administrativa chef, Bitte Klevendal
Englund om hur färdigställandet av JF-rummet ska ske. Det ska bland annat fixas nya och fler
eluttag då vissa hamnade bakom möblerna i samband med den nya inredningen. Det ska även
införskaffas bland annat fler hyllor, mikrovågsugnar, kaffekokare, tavlor, soptunnor och
eventuellt en tv. Styrelserummet ska kompletteras med möbler för att också kunna anses vara
färdigställt.

§ 13 Beslut: Färg på styrelse T-shirt och collegetröja

Kommunikationsansvarig lägger fram förslag om svart styrelse t-shirt och svart collegetröja

Styrelsen går till beslut att:

välja svart styrelse t-shirt och svart collegetröja

Bifall

§ 14 Diskussion: Datum för styrelsefotografering

Planen var att styrelsen skulle diskutera kring ett datum för styrelsefotograferingen men
eftersom det än är ovisst när styrelsetröjorna levereras valdes detta att skjutas upp till ett
senare tillfälle.

§ 15 Information: Fylla i storlek och modell på T-shirt och collegetröja

Kommunikationsansvarig informerar om att resterande styrelse ska gå in i ett gemensamt
dokument och fylla i storlek och modell på styrelse t-shirt och collegetröja.

§ 16 Information: Kick-off

Vice ordförande har planerat en kick-off som kommer att äga rum nästa onsdag. På
kick-offen kommer styrelsen att spela laserdome och äta middag tillsammans.

§ 17 Beslut: SJM-utskott



Sekreterare presenterar förslag till SJM-utskott.

Styrelsen beslutar enhälligt att välja:

1. Ester Lönn (T2) och
2. Anna Berggren (T4)

till SJM-utskottet

§ 18 Information: Samarbetet med Poly Jensell som stödperson

Ordförande informerar om att Polly Jensell har valt att avgå som stödperson och därmed
avsluta samarbetet med Juridiska Föreningen. Stödperson är en person man ringer till om
man behöver hjälp och råd om det händer något som upplevs problematiskt när man är ute på
en arbetsplats vid t.ex. sommarnotarietjänst. Ordförande har nu börjat arbetet att hitta en ny
stödperson.

§ 19 Beslut: Utbildningsansvariga till SAMO

Utbildningsansvariga föreslår att styrelsen väljer dem två till SAMO.

Styrelsen går till beslut att:

välja utbildningsansvariga, Tilda Ramstedt och Josefin Mannevik, till SAMO.

Enhälligt bifall (13/13)

§ 20 Övrigt
Evenemangsansvariga har börjat kolla på lokaler för årsbalen i november och har skickat en
förfrågan till Hotell Draken som öppnar i oktober. Hotellet ska ha en lokal högst upp i
byggnaden och inväntar nu svar från hotellet för mer information.

Evenemangsansvariga har även funderat på att ha en finare vårsittning och frågar resterande
styrelse om de tror det kan finnas ett intresse för detta. Det planeras att läggas upp en
intresseanmälan i Facebookgrupperna för att kolla om det finns ett engagemang gällande
detta.

Näringslivsansvariga har fått förfrågan från byråer och samarbetspartners om att få annonsera
i flödet på Juridiska Föreningens instagram. De undrar hur resterande styrelse tänker gällande
att de ska få lägga ut i flödet och att det behövs skapas en policy hur de ska gå tillväga när
denna förfrågan uppkommer. Kommunikationsansvarig och näringslivsansvariga ska ha ett
möte för att diskutera detta vidare och tillsammans komma fram till en lösning. De ska lägga
upp riktlinjer för att i framtiden slippa eventuella missförstånd och konflikter mellan
Juridiska föreningen och samarbetspartners.

§ 21 Nästa möte



2023-02-14 kl. 08:00-09:00.

§ 22 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 09:04

Hassan Othman Ivar Öhrling 

Hassan Othman (10 feb 2023 14:15 GMT+1) Ivar Öhrling (10 feb 2023 14:16 GMT+1)
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