
Mötesprotokoll
JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSEMÖTE 2023-02-28

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 08:02

§ 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 Tim Spjuth väljs till mötets justerare.



§ 6 Fastställande av dagordning
§ 14 JF-klaga och § 15 JF-klaga läggs till i dagordningen.

§ 7 Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll
Sekreterare, Filippa Sundström, går igenom föregående mötesprotokoll (2023-02-21).

§ 8 Varvet runt
Ordförande
Ordförande har varit och köpt tv och kaffemaskin till JF-rummet. Han har också haft möte
med Bitte Klevendal Englund, administrativ chef på Juridiska Institutionen. De har lagt upp
en plan för att färdigställa JF-rummet och styrelserummet. Det ska bland annat införskaffas
fler möbler, hängas upp tavlor och tv och ny takbelysning ska installeras. Han har även varit
på möte med institutionsrådet (IR). De diskuterade främst ekonomin på institutionen och hur
den ska påverka utvecklingen av juristprogrammet. Han har även fortsatt arbetet med
alumnikvällen och har försökt hitta fler personer genom att bland annat kolla i gamla
Rättstryck och genom att prata med Claes Martinsson som är en tidigare inspector för JF.

Vice Ordförande
Vice ordförande har fört det löpande arbetet.

Kassör
Kassör har också fört det löpande arbetet. Han var också med ordförande och köpte tv och
kaffemaskin till JF-rummet.

Sekreterare
Sekreteraren har haft möte med SJM-utskottet. De la då upp en plan inför lokalfinalbanketten
och har därefter kollat på blombuketter till vinnarna och juryn av lokaltävlingen och catering
till banketten.

Chefredaktör
Chefredaktören har bokat intervjuer och varit i kontakt med samarbetspartners.

Idrottsansvarig
Idrottsansvarig har haft korpenmatch med herrlaget och skickat ut anmälan till nästa match.
Han har även försökt leta efter korpen ansvariga och försökt få kontakt med ansvariga för
beachvolleyboll-anläggningen utan framgång.

Utbildningsansvariga
Utbildningsansvariga har varit på utbildningsutskottsmöte (UU) (vidare information finns
under egen punkt). De har även varit på möte med EDUC. De fick då veta att det kommer att
starta ett engelskspråkigt ekonomiprogram till hösten. En del av nollningen kommer därför
att vara på engelska. De har även varit på utbildning med SAMO och under utbildningen
diskuterade de främst arbetsmiljö och tystnadsplikt.



Evenemangsansvariga
Evenemangsansvariga har bokat lokal, Långedrags Värdshus, till diplomeringen. De har även
bestämt datum för en kickoff som de ska ha tillsammans med deras utskott. De har fortsatt
leta efter lokal till en finare vårsittning.

Kommunikationsansvarig
Kommunikationsansvarig har arbetat med Instagram takeover som inleds denna vecka. Hon
har även uppdaterat utskotten på hemsidan och publicerat två inlägg på JF:s kanaler. Hon
meddelar även att styrelsetröjorna är på väg.

Näringslivsansvariga
Näringslivsansvarig har haft två möten med våra samarbetspartners och har planerat in en
aktivitet med Linklaters men datum är ännu inte fastställd. De har även försökt ta reda på
vilka riktlinjer det finns när ett företag vill bjuda på fika på skolan.

§ 9 Diskussion: Korta presentationer av styrelsen i kommande nummer av Rättstrycket
Kommunikationsansvarig har gått igenom gamla utgåvor av Rättstrycket och i flera års
upplagor hittade hon att de innehöll en kort presentation och en rolig bild på varje
styrelsemedlem. Hon undrar nu om detta hade kunnat vara ett roligt inslag i första numret av
årets Rättstrycket. Styrelsen är positiva till detta och föreslår att alla ska besvara tre frågor.
Chefredaktören ska nu ta detta vidare.

§ 10 Info: UU
Utbildningsansvariga har varit på UU-möte med institutionen. På mötet pratade de om att
Canvas ska vara mer enhetligt och de ska därför skicka ut en enkät till alla studenter för att se
vad det finns för önskemål vid utformningen. Det kom även fram på mötet att på grund av
sjukdom kommer de att behöva byta examinator på skatterätten. Det kommer leda till att det
blir större grupper än vanligt och eventuellt behöver de byta lokaler för delar av
undervisning.

De diskuterade också om ChatGPT. Institutionen har själva inte insett problemet med denna
utveckling förens nu. De ska därför ha möte med lärarna för att diskutera en väg framåt kring
detta. De är också rädda för att andra program kommer att vilja ha mer salstentor istället för
hemtentor och att detta kommer leda till ännu större salsbrist vid tentor. Styrelsen diskuterar
vidare om AI-utvecklingen och att utbildningsansvariga ska föra vidare en uppmaning till
institutionen att tekniken kommer att fortsätta gå framåt. De bör därför inte se det som ett
problem utan istället titta på hur man kan gå tillväga för att arbeta med den tekniska
utvecklingen i utbildningen.

Det kommer även hållas en informationsföreläsning om fördjupningskurserna den 23 mars
och de har bokat in inspirationskvällar för SMART jurist.



§ 11 Info: Bilder till korta video-storys på IG
Kommunikationsansvarig informerar att hon vill ha bilder på styrelsen för de kommande
veckornas instagram takeover.

§ 12 Diskussion: Järnbalken
Förr i tiden hade juridiska föreningen en egen sångbok, Järnbalken. Ordförande har nu hittat
en gammal upplaga av sångboken från 2005 och tycker att den är bra. Han har hittat att det
finns bland annat en egen styrelselåt och att många sånger skiljer sig åt från kårens sångbok
Firom. Han funderar om det hade varit kul att uppdatera denna och eventuellt försöka hinna
ta fram en ny sångbok till nollningen och ha den i goodiebags. Han undrar därför om det
finns ett intresse hos styrelsen att uppdatera denna.

Styrelsen tycker att det låter som en rolig idé men diskuterar vidare om det finns ett intresse
hos medlemmarna då det redan finns Firom. I diskussionen kring Firom landar styrelsen i att
den inte är populär i samma utsträckning hos juriststudenter. Intresset hade möjligtvis ökat
om sångboken kom från JF och var riktad till alla juriststudenter. Denna ska då även göras
digital för att enkelt ha tillgång till den.

Styrelsen beslutar därför att tillsätta kommunikationsansvarig, ordförande och kassör till  en
arbetsgrupp som ska arbeta med att ta fram en ny sångbok.

§ 13 Diskussion: Riktlinjer för GAIUS
Ordförande berättar att för GAIUS 2018 sattes riktlinjer upp för deras arbete. Några liknande
har sedan inte skapats utan har endast indirekt funnits genom att nya projektgruppen har
utgått från vad den förra projektgruppen har gjort. Han undrar därför om man ska göra nya
riktlinjer i år för att det inte ska uppstå några oklarheter och missförstånd. Styrelsen tycker att
det låter som en bra idé och att dessa borde utformas tillsammans med projektledarna för
GAIUS 2023. Ordförande ska därför ta fram ett förslag som styrelsen kan läsa till nästa
veckas möte och sedan diskutera detta vidare. Detta förslag ska sedan skickas till
projektledarna så att de också kan vara med och kommentera innehållet.

§ 14 JF-klaga
Det har inkommit en JF-klaga där studenten saknar ett lättillgängligt vilorum och bönerum på
Handelshögskolan i Göteborg. Studenten menar att ett kombinerat vilo- och bönerum finns
bland annat på Humanisten och Samhällsvetenskapliga fakulteten och att ett sådant rum även
borde finnas tillgängligt här. Studenten har tidigare lyft detta med SAMO och även lyft
frågan hos FemJur.

Styrelsen vill tipsa om att det finns ett vilorum hos kåren. Rummet heter “Kojen” och vem
som helst kan gå dit under kårens öppettider. Styrelsen vill även tipsa om JF-rummet där det
finns en soffgrupp som man kan vila på. Utbildningsansvariga ska dessutom föra vidare en ny
förfrågan om att fixa ett bönerum till SAMO och hoppas att vid upprepade förfrågningar nå
framgång.



§ 15 JF-klaga
Det har inkommit en JF-klaga där studenten vill uppmärksamma styrelsen om att hissen på
Pustervik är trasig och har varit det under en längre tid. Studenten vänder sig nu till JF i brist
på hjälp från andra håll.

Styrelsen ska se vad de kan göra åt saken och utbildningsansvariga ska därför ta detta vidare
till SAMO. Styrelsen vill också tipsa studenten om att direkt IA-anmäla när en sådan
situation inträffar för att rätt personer ska få information om detta och snabbt kan åtgärda
problemet.

§ 16  Övrigt
Ordförande informerar om att han har köpt handdukar, trasor och rengöringsmedel till
styrelsen för att kunna hålla rent i JF-rummet. Han uppmanar också att det är viktigt att hålla
den nya kaffemaskinen ren och att denna därför ska diskas med jämna mellanrum.

Ordförande har även blivit kontaktad av tidningen “Spionen” och de vill ha en intervju med
honom. Han vet inte vad de vill prata om och har därför skickat och frågat vad intervjun i så
fall skulle handla om.

§ 17 Nästa möte
2023-03-07 kl. 08:00-09:00.

§ 18 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 09:02

Hassan Othman Tim Spjuth

Hassan Othman (1 mar 2023 17:09 GMT+1) Tim spjuth (1 mar 2023 20:03 GMT+1)

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAASNOtnscj0WE4qKuVki68Au0r2aDCZVrG
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAASNOtnscj0WE4qKuVki68Au0r2aDCZVrG

		2023-03-01T23:13:06-0800
	Agreement certified by Adobe Acrobat Sign




