
Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2023-02-21

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 08:02

§ 2 Närvarande ledamöter
Hassan Othman Alkady, 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

Johanna Smideland, projektledare i GAIUS (adjungerad utan rösträtt)

Jonas Reck, projektledare i GAIUS (adjungerad utan rösträtt)

§ 3 Val av mötesordförande
Hassan Othman Alkady väljs till mötets ordförande.

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

§ 5 Val av justerare
Hassan Othman Alkady och Rasmus Wengelin väljs till mötets justerare.



§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare, Filippa Sundström, går igenom föregående mötesprotokoll (2023-02-14).

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har främst i veckan arbetat med alumniverksamheten. Han har grävt i JF:s
historia och mailat och bjudit in före detta medverkande i JF till alumniverksamheten. Han
har också skickat ut en intresseanmälan om en eventuell alumnikväll. Han var även
närvarande vid JUROs extrainsatta årsmöte och då träffa representanter från  de andra
juridiska föreningarna i Sverige. Han har också fixat mikrovågsugnar till JF-rummet.

Kassör
Kassör har fört det löpande arbetet. Han har även fått budgeten godkänd från kåren.

Sekreterare
Sekreterare har under veckan fortsatt arbetet inför Svenska Juridiska Mästerskapen. Hon har
dessutom planerat in ett nytt möte med SJM-utskottet för att lägga upp en tydlig plan inför
lokalfinalbanketten.

Chefredaktör
Chefredaktör har haft redaktionsmöte. Det gick bra och skribenterna har nu kommit igång
med skrivandet. Hon har även lagt ut en enkät om psykisk hälsa då det kom upp som förslag
på mötet. Detta för att få en bättre inblick och dessutom fungera som material till kommande
Rättstrycket som ska beröra ämnet.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har fört det löpande arbetet. Han har också haft kontakt med Norma angående
en bootcamp som ska äga rum i april.

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har tillsammans med förra styrelsens utbildningsansvariga haft
skyddsrondsmöte och gått igenom allt kring skolan. En av utbildningsansvariga har även varit
närvarande vid JUROs extrainsatta årsmöte (finns vidare information i egna punkter).

Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har haft beer-pong turnering tillsammans med förra styrelsens
evenemangsansvariga. Det blev ett lyckat evenemang och cirka 60 stycken var närvarande.
De har fortsatt planera diplomeringen och ska ha möte med Långedrags värdshus nästa vecka.
De har även tittat på lokaler tillsammans med ordförande och kassör till en eventuell finare
vårsittning.



Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har fört det löpande arbetet, bland annat har hon lagt ut på
Instagram och Facebook. Hon har även beställt styrelsetröjorna.

Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har bokat möten med nästintill alla samarbetspartners för att presentera
sig och prata om hur vidare samarbete ska se ut.

§ 9 Info: Presentation av GAIUS projektledare
GAIUS projektledare presenterar sig och berättar att deras arbete nu har börjat rulla och att de
gått ut med ansökan till projektgruppen. De är intresserade av att träffa näringslivsansvariga
för att diskutera om de behöver tänka på något speciellt i relation till JF:s samarbetspartners.
De är även intresserade av att få hjälp av kommunikationsansvarig för att få hjälp med den
digitala designen då de för tillfället inte har en art director.

§ 10 Diskussion: JF podden
Ordförande berättar att förra styrelsen påbörjade arbetet med att starta en ny JF podd. Förra
styrelsen köpte därför in utrustning men detta projekt fick tyvärr skjutas upp. De diskuterade
då kring att låta några studenter ansvara och moderera podden. Det blev dessvärre för sent in
i deras verksamhetsår och sköts därför fram till nuvarande styrelse att diskutera vidare om hur
ett fortsatt arbete ska utvecklas. Styrelsen ställer sig positiva till detta och tänker att eftersom
utrustningen redan finns är det smidigt att kolla om det finns ett intresse på skolan. Styrelsen
väljer därför att ta detta vidare och ska gå ut med en intresseanmälan.

§ 11 Info: JUROs extrainsatta årsmöte
En av utbildningsansvariga och ordförande var närvarande vid Juris studerandes
riksorganisation (JURO) extrainsatta årsmöte och informerar resterande styrelse vad som
diskuterades. Förra styrelsens utbildningsansvariga drev frågan om att kunna lägga till JUNO
i DISA på tentorna och fick som svar från institutionen att det var tekniken som var
problemet. Detta diskuterades under årsmötet och lärosätet som haft JUNO under en tenta
menade att det hade fungerat sådär. De resonerade även på mötet om det hade kunnat gå att
ha JUNO med hjälp av tillgång till internet. Styrelsen la även under veckomötet fram ett
förslag om det går att lösa genom att infoga JUNO med dess lagkommentarer som en DISA
kommentar. Utbildningsansvariga ska nu ta detta vidare och se hur institutionen ställer sig till
de två förslagen.

En annan punkt som diskuterades under årsmötet var lärarbristen som bland inträffade för T5
under arbetsrätten. Detta är ett problem på alla lärosäten men för majoriteten är det på grund
av dålig ekonomi och därmed har de anställningsstopp. Juridiska institutionen i Göteborg har
inte detta problem då ekonomin är god. De försökte lösa problemet på arbetsrätten men det
gick denna gång inte rent praktiskt. Det fanns nämligen ingen lärare tillgänglig som kunde
åtgärda problemet.



§ 12 Info: Skyddsrond
Förra styrelsens utbildningsansvariga har tillsammans med nuvarande utbildningsansvariga
haft en skyddsrond. De diskuterade då allt möjligt som har med skolan att göra. På tals kom
bland annat luftkvalitet, temperatur och platsbrist. Det är omständigheter som är svårt att göra
något åt snabbt men de har flera personer som arbetar med att lösa problemen. Allt är därmed
i under utredning.

Det har dessutom förekommit en hel del mobbning, främst på Twitter och TikTok, både mot
studenter och lärare. Det är ett ämne som är svårt att angripa men det är absolut oacceptabelt.

§ 13 Diskussion: Styrelsen kör en instagram takeover för att bekanta sig med våra
följare
Kommunikation frågar resterande styrelse om hur de ställer sig till att köra en Instagram
takeover för att berätta vad vi gör under en dag alternativt en vecka. Detta för att man ska få
en inblick i vad styrelsen gör och i Juridiska Föreningens verksamhet på ett lättsamt sätt.
Styrelsen ställer sig positiva till detta och tycker det låter som en rolig idé.
Kommunikationsansvarig ska nu lägga upp en plan på hur denna takeover ska se ut i
praktiken.

§ 14 Övrigt
Kursen Kexen har fått klagomål gällande att den är dåligt upplagd. Idrottsansvarig frågar
därför utbildningsansvariga om de har fått någon uppdatering om den kommer att förändras
till nästa termin och isåfall hur. Utbildningsansvariga har ingen information men ska ta detta
vidare.

Kassör har hört att det finns en grupp som är sugna på att starta ett turneringsutskott och
anordna olika sorters turneringar. Eftersom det i största mån handlar om idrottsturneringar
diskuteras det om detta kan anses gå under idrottsutskottet istället.

Styrelsen diskuterade vidare om olika sätt att öka möjligheterna för medlemmarna att dela på
aktiviteter. Och ett förslag som diskuterades var att ha ett system likt det som finns för
badminton till volleyboll. Idrottsansvarig tar med sig styrelsens input och ska undersöka om
det är möjligt.

§ 15 Nästa möte
2023-02-28 kl. 08:00-09:00.

§ 16 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 08:58

Hassan Othman Rasmus Wengelin

Hassan Othman (28 feb 2023 10:45 GMT+1) Rasmus Wengelin (28 feb 2023 15:30 GMT+1)
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