
Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2023-03-07

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 08:05

§ 2 Närvarande ledamöter
Hassan Othman Alkady, ordförande

Wilma Markholm, vice ordförande

Filippa Sundström, sekreterare

Marie Rask, chefredaktör

Rasmus Wengelin, idrottsansvarig

Tilda Ramstedt, utbildningsansvarig

Josefin Mannevik, utbildningsansvarig

Tim Spjuth, evenemangsansvarig

Ivar Öhrling, evenemangsansvarig

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 Marie Rask väljs till mötets justerare.

§ 6 Fastställande av dagordning
§ 16 JF-klaga och § 17 JF-klaga läggs till i dagordningen.



§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare, Filippa Sundström, går igenom föregående mötesprotokoll (2023-02-28).

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har haft möte med näringslivsansvariga där de gick igenom avtalen med JF:s
samarbetspartners. De planerade också när de ska åka upp till Stockholm för att signera avtal
med de som endast har kontor i Stockholm. Han har även haft möte med vice ordförande och
träffat JF:s inspectorer. De diskuterade hur samarbetet ska fortgå och hur man på bästa sätt
kan få ut så mycket som möjligt av deras samarbete. Han har även ansökt till Patent- och
Registreringsverket om att bli ansvarig utgivare för Rättstrycket. Dessutom har han bokat in
en alumnikväll som ska äga rum den 13 maj.

Vice ordförande
Vice ordförande har preliminärbokat en strategihelg och planerat när styrelsen ska ha
kvartalsmöte (vidare information finns under egna punkter). Hon har haft möte med
ordförande och inspectorerna, vilket ledde till att hon och ordförande fick mycket idéer till
framtiden. Hon har även införskaffat kontorsmaterial till JF-rummet, som bland annat
kaffefilter och diskmedel.

Sekreterare
Sekreteraren har haft en dialog med årets jury för Svenska Juridiska Mästerskapen och
presenterat en preliminär tidsplan för dagen och banketten till dem. Hon har också haft
kontakt med catering inför kvällen. Hon har även skickat en hel del mail mellan de
deltagande lagen som nu är inne på sluttampen av skrivandeprocessen inför lokalfinalen.

Chefredaktör
Chefredaktören har haft sin första deadline för sina skribenter och har nu gett feedback till
dem. Hon har också haft intervju med studievägledaren Cecilia Flodén som ska vara med i
tidningen.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har haft korpenmatch med herrlaget. Han har även pratat med ansvarig för
Korpen i Göteborg för att förnya korpenkontraktet. Han har också uppdaterat badmintonsidan
och ska ha möte med ansvariga för beachvolleybollen idag (7 mars).

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har haft en lugnare vecka och försökt sammanställa de tidigare mötena.
De har också färdigställt en enkät om önskemål vid enhetligheten av Canvas. De har
dessutom haft en instagram-takeover på JF:s instagram.

Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har fortsatt arbetet inför diplomeringen och vårsittning. De har också
bokat in en kickoff som de ska ha tillsammans med sitt utskott.



Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har haft möten med samarbetspartners och planerat inför ett event som
ska hållas tillsammans med Roschier längre fram i vår. De har haft möte med ordförande för
att gå igenom alla avtal med samarbetspartners och tittat på datum för att åka till Stockholm
och signera dessa avtal. De har också haft möte med lokalsamordnare för att få information
kring hur man bokar lokaler på skolan.

§ 9 Varvet runt arbetsgrupper
Arbetsgrupp: Järnbalken
Arbetsgruppen ska ha sitt första möte på fredag (10 mars) för att sätta igång arbetet med
Järnbalken.

§ 10 Beslut: Datum för fotografering

Punkten bordläggs eftersom kommunikationsansvarig, som skrev upp punkten, inte är
närvarande på mötet.

§ 11 Beslut: Lexcampus samarbetspartner

Näringslivsansvariga berättar att de har blivit kontaktade av Lexcampus om att eventuellt
inleda ett marknadsföringssamarbete. Samarbetet skulle innebära att Lexcampus får lägga ut
antingen två eller fyra inlägg i Facebookgrupperna “JURIST? JAVISST!”. De undrar nu hur
resterande i styrelsen ställer sig till att låta Lexcampus marknadsföra sig i Facebookgrupperna
“JURIST? JAVISST!”. Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med att låta Lexcampus
marknadsföra sig i Facebookgrupperna “JURIST? JAVIST!”.

Styrelsen går till beslut att:

inleda ett samarbete med Lexcampus.

4/11 röstar för

7/11 röstar emot

Styrelsen beslutar att inte inleda ett samarbete med Lexcampus.

§ 12 Information: Kvartalsmöte

Vice ordförande informerar resterande styrelse om att det finns en tanke om att man ska ha ett
kvartalsmöte cirka en gång i kvartalet. Styrelsen ska då ha ett längre möte för att hinna
diskutera mer ingående frågor som inte prioriteras och finns möjlighet att prata kring under
veckomötena. Vice ordförande informerar om att 28 mars ska styrelsen ha det första
kvartalsmötet. Styrelsen kan därför redan nu börja fundera på om det är något som de vill ta
upp på detta möte.

§ 13 Information: Strategihelg



Vice ordförande informerar också om att den 19-21 maj kommer styrelsen att ha en
strategihelg och att styrelsemedlemmarna därför ska boka upp denna helg redan nu.

§ 14 Information: Alumnikväll

Ordförande informerar om att han har bokat in alumnikväll den 13 maj. På alumnikvällen
kommer styrelsen ha en trevlig kväll tillsammans med Juridiska Föreningens alumner, vilket
är fd. styrelseledamöter, fd. GAIUS projektgrupp och fd. inspectorer. Han har som tanke att
det ska vara en finsittning med trerättersmiddag. Han har därför preliminärbokat lokal och
kommer att gå ut med mer information på Facebook i “JF Alumni Göteborg” inom kort.

§ 15 Diskussion: GAIUS riktlinjer

Ordförande har tagit fram ett utkast på nya riktlinjer för GAIUS som bygger på de gamla
riktlinjerna från GAIUS 2018 men med vissa förändringar. Styrelsen har tagit del av
riktlinjerna före mötet och ordförande undrar om styrelsen har något önskemål på förändring
innan han tar dessa vidare till projektledarna för GAIUS. Styrelsen står bakom förslaget och
tycker att det ser bra ut. Ordförande ska nu ta dessa vidare till projektledarna för att ta fram
ett slutgiltigt förslag som ska röstas igenom av styrelsen.

§ 16 JF-klaga

Det har inkommit en JF-klaga där studenten informerar styrelsen om att två stolar på rad 7 i
mittenraden i Malmstenssalen behöver lagas och att det även önskas eluttag i salen.

Styrelsen vill lyfta att att man själv direkt kan vända sig till studerandearbetsmiljöombud
(SAMO) när klagomålet rör studentarbetsmiljön. Dessutom bör man IA-anmäla detta för att
informationen direkt ska komma till rätt personer. Utbildningsansvariga ska dessutom ta detta
vidare till SAMO och hoppas på att stolarna lagas inom kort. De ska även föra vidare
önskemålet om fler eluttag som redan tidigare har lyfts av styrelsen (se mötesprotokoll
2023-02-14 under LAMG)

§ 17 JF-klaga

Det har inkommit en JF-klaga där studenten vill uppmärksamma styrelsen om att tentamen
har planerats in på skärtorsdagen för T6. Studenten tycker det är bekymmersamt att det läggs
på “röd dag” men är medveten om att det är förmodligen svårt att förändra detta bland annat
på grund av salsbristen. Studenten önskar dock att detta lyfts vidare till kursansvarig på T6.

Styrelsen har sökt upp att skärtorsdagen tyvärr inte ses som en röd dag, utan är en vanlig
arbetsdag. Utbildningsansvariga ska ta detta vidare till SAMO och se vad de kan bidra med.
De har dock, precis som studenten själv skriver, svårt att se att byte av dag kan ske på grund
av salsbristen. Styrelsen ska även ta detta vidare till kursombuden för T6 så att kursansvarig
för skatterätten också blir informerad om bekymret. Styrelsen vill även i framtiden tipsa om
att vid specifika problem och frågor som rör en viss kurs, vända sig till kursombuden då det
är främst dessa som har en kontinuerlig dialog med kursansvarig.



§ 16 Övrigt

Ordförande informerar att man inte fick in några ansökningar till JF-podden. Han undrar
därför om styrelsen har några idéer på hur man nu ska gå tillväga. Styrelsen kommer överens
om att försöka leta efter intresserade och eventuellt skicka ut en ny ansökan om några veckor
igen. Chefredaktör ska även ta det vidare till sina skribenter och titta om det finns något
intresse hos dem.

Styrelsen väljer även att flytta veckomötet från tisdagen den 21 mars till måndagen den 20
mars då T4 har hemtentamen på tisdagen och därmed inte har möjlighet att närvara.

§ 17 Nästa möte
2023-03-14 kl. 08:00-09:00.

§ 18 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 09:11.

Hassan Othman Marie Rask

Hassan Othman (13 mar 2023 19:31 GMT+1)
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