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Styrelsens sammansättning 
Juridiska Föreningen vid Örebro förenings (JF Örebros) styrelse för det gångna 
verksamhetsåret valdes på valmötet den 10 maj 2011. De som valdes vid detta tillfälle var: 
 
Ordförande:  Emelie Svensson 
Vice ordförande:  Christoffer Carlberg 
Sekreterare:  Malin Persson 
Kassör:  Hiba Zeydi 
Projektledare för Juristmässan:  Emma Lampe 
Utbildningsbevakare (JP):  Joakim Runnerström 
Utbildningsbevakare (RP):  Hevi Dawody 
Aktivitetsansvarig:  Giacomo Lindgren 
 
Under mitten av höstterminen 2011 tillsattes ytterligare två poster till styrelsen. Styrelsen 
valde då in Angela Barisic som chefredaktör för föreningstidningen Prima Facie, Karl 
Königsson som projektledare för Medborgarjuristerna fram till vårterminen 2012 och därefter 
styrelseledamot fram till verksamhetsårets slut samt Emma Dahlqvist som suppleant för Karl 
Königsson fram till vårterminen 2012.   
 
Ekonomi 
I denna del hänvisas till den ekonomiska redovisningen. Det kan dock nämnas att JF Örebro 
fortsatte sitt goda samarbete med Vinge som huvudsamarbetspartner samt att JF Örebro 
värvade två nya samarbetspartners under detta verksamhetsår. Gernandt & Danielsson blev ny 
huvudsamarbetspartner och Mannheimer Swartling blev ny samarbetspartner. Dessa 
advokatbyråer har bidragit med ekonomiska medel till föreningens verksamhet.  
 
Utbildningsbevakning 
Under Joakim Runnerströms och Hevi Dawodys ledning har JF Örebro fortsatt att driva 
utbildningsbevakning med syfte att höja och säkerställa kvaliteten på Örebro universitets 
jurist- och rättsvetarutbildningar. 
 
Tentamenskompendier 
Tentamenskompendierna utgörs av tentamina och svarsmallar ifrån juristprogrammets 
tidigare år. Arbetet med att sammanställa dessa påbörjades under verksamhetsåret 2010/2011 



och under hösten 2011 tog Joakim Runnerström, tillsammans med styrelsen, vid där arbetet 
hade slutat. Försäljningen av tentamenskompendierna startade i samband med JF Örebros 
Bokbytardagar den 11 januari 2012. Därefter såldes de på kontoret. Det producerades inte 
några tentamenskompendier för det rättsvetenskapliga programmet då programmet 
genomgick förändringar vid tiden för framtagningen. Tanken är dock att så fort det 
rättsvetenskapliga programmets terminsordning blir fastslagen ska JF Örebro ta fram 
tentamenskompendier även för detta program. 
 
JURO 
JF Örebro har under verksamhetsåret aktivt utnyttjat medlemskapet i Juris studerandes 
riksorganisation (JURO). Under året har JF Örebro skickat utbildningsbevakaren för 
Juristprogrammet till JURO:s möten, som hålls två gånger per termin. JURO är en 
riksorganisation för Juristprogrammet, därför har det Rättsvetenskapliga programmets 
utbildningsbevakare inte deltagit i dessa möten. I samband med JURO-möten har ordförande 
Emelie Svensson deltagit i s.k. ordförandemöten där gemensamma problem har diskuterats 
och erfarenheter utbytts. 
 
Då det hålls fyra JURO-möten per verksamhetsår och det finns sex studieorter representerade 
i JURO, är det varje år två orter som inte arrangerar något JURO-möte. Av den anledningen 
arrangerades inget JURO-möte av JF Örebro under verksamhetsåret 2011/2012. 
 
Nordiska samarbetet 
Det nordiska ordförandesamarbetet (Nordic President Meeting) är ungefär som en nordisk 
motsvarighet till JURO. Det arrangeras en Nordic President Meeting per termin. Under hösten 
deltog Emelie Svensson på Nordic President Meeting i Köpenhamn. Under våren 2012 skulle 
Nordic President Meeting ha anordnats i Uppsala men dessvärre ställdes detta möte in. 
 
Studiesocial verksamhet 
 
JF-PUB 
JF Örebro har under verksamhetsåret fortsatt att bedriva pubverksamhet ungefär en gång i 
månaden. Under hösten fick föreningen veta att Högströmska gården, vari föreningen 
anordnat pub under en längre tid, skulle få en ny begränsning för hur många personer som 
fick vistas i dess lokaler. Då det var ett betydligt lägre antal mot tidigare började JF Örebro att 
söka efter nya lokaler. Den 8 februari 2012 anordnade föreningen sin först pub på Röda 
Paviljongen vilken ligger på campusområdet. Denna lokal tar in fler personer än vad 
Högströmska gården någonsin gjorde och har hittills lockat till sig fulla hus. JF Örebro 
anordnade totalt sett fyra stycken pubar på Högströmska gården och tre stycken pubar på 
Röda Paviljongen.  
 
JF-KLUBB 
Föreningen fortsatte att anordna klubb under verksamhetsåret. Detta arrangemang sker i 
samarbete med Lounge, en nattklubb i centrala Örebro. JF-KLUBB är till skillnad från JF-
PUB ett projekt som arrangeras hos en befintlig restaurang/bar, vilket innebär att JF Örebro 
endast behöver stå för medlemslistan och marknadsföringen. Föreningen anordnade fyra 
stycken JF-KLUBB under verksamhetsåret. 
 
Idrottsutskottet 
Idrottsutskottet fortsatte att bedriva idrott en gång i veckan under hela verksamhetsåret. Dessa 
hölls kvällstid och sporterna som erbjöds var fotboll eller innebandy. Idrottsutskottet 



arrangerade även en mycket uppskattad tredje upplaga av ”Juridiska Olympiaden” vilken 
bestod av en heldag i lagandans tecken med olika sporter och frågelekar följt av en festkväll 
med buffé på Frimis, en restaurang/nattklubb i centrala Örebro. 
 
Festligheter och högtider 
JF Örebro arrangerade fyra större festligheter under verksamhetsåret. Dessa var den årliga 
julfesten och tre nykomlingar, Alumnmiddagen, Tjejsittningen och Balen. 
 
Till skillnad från förra året valde JF Örebro att detta år anordna en Julsittning i samarbete med 
Frimis istället för att anordna den själv. Föreningen stod för marknadsföringen av eventet och 
uppslutningen blev över förväntan. Utöver julmat och dryck bjöd kvällen på diverse spex och 
tal med efterföljande klubb på Frimis.  
 
JF Örebro anordnade i mars 2012 för första gången en sammankomst för Örebro universitets 
forna jurist- och rättsvetarstudenter. Denna get together för alumner anordnades på Wobbler, 
en restaurang i centrala Örebro, och bestod av en tre rätters-middag med efterföljande klubb 
på Ritz, en nattklubb i centrala Örebro.  
 
I slutet av april 2012 anordnade JF Örebro för första gången en sittning för föreningens tjejer 
kallad Tjejsittningen. Den hölls på Röda Paviljongen och gick ut på att runt tolv killar servade 
tjejerna med mat, dryck och spex. Kvällen blev mycket lyckad och tanken är att ett 
motsvarande arrangemang kallat Herrsittningen ska anordnas under hösten 2012. 
 
Den 5 maj 2012 anordnade JF Örebro för första gången någonsin en bal för Örebro 
universitets jurist- och rättsvetarstudenter. Balen hölls på Örebro slott och blev ett minnesvärt 
och väl genomfört evenemang med god mat, spex, snapsvisor och tal. Efter middagen blev det 
dans till ett liveband vilket följdes av en DJ fram till sent på natten. 
 
Verksamhet med arbetsmarknadsanknytning 
 
Affärsjuridiska Karriärdagarna 
Under hösten 2011 arrangerade JF Örebro tre event under tre veckor tillsammans med Jusek, 
Mannheimer Swartling och Gernandt & Danielsson. Föreningen valde att knyta samman 
dessa under ett namn; de Affärsjuridiska Karriärdagarna. Eventen bestod av CV-skola 
tillsammans med Jusek, intervjuträningar samt mingel på Högströmska gården med mat och 
dryck tillsammans med Mannheimer Swartling samt en lunchföreläsning tillsammans med 
Gernandt & Danielsson.  
 
Juristmässan 
JF Örebro arrangerade den 25 januari 2012 arbetsmarknadsmässan Juristmässan för 
juridikstuderande vid Örebro universitet. Juristmässan består av tre event; mässdagen som 
arrangerades i Forumhuset, förkvällen som hölls i Långhuset kvällen före mässdagen samt 
banketten som för första gången någonsin arrangerades på Örebro slott.  
 
Juristmässan sysselsatte från maj 2011 till januari 2012 den projektgrupp styrelsen tillsatte för 
att arrangera mässan. Emma Lampe hade huvudansvaret för Juristmässans genomförande. 
Mässan var den största som arrangerats hittills (33 stycken utställare). 
 
 
 



Svenska Juridiska Mästerskapen 
Föreningen deltog under verksamhetsåret för tredje gången som medarrangör i Svenska 
Juridiska Mästerskapen (SJM). SJM är en processtävling där alla universitet i Sverige som har 
ett juristprogram skickar två lag (med två personer i varje lag) till Högsta domstolen där man 
för talan i ett fiktivt mål inför HD:s ledamöter. Varje ort arrangerar en lokaltävling vid sitt 
universitet för att avgöra vilka lag som får representera sin ort i Högsta domstolen. I vår 
lokaltävling, som hölls i Örebro tingsrätt, deltog två lag vilka senare även representerade 
Örebro i Högsta domstolen. Det delades ut fyra priser; bästa kärandelag, bästa svarandelag, 
bästa ort samt ett processpris till den individ som HD ansett gjort den mest framträdande 
prestationen. Glädjande nog vann Örebros svarandelag och tog därmed hem titeln bästa 
svarandelag. SJM arrangerades i Örebro av Emil Görrel och Henrik Norberg. 
 
Europadagarna 
Under vårterminen 2012 anordnade JF Örebro tre event med internationell inriktning vilka 
gick under namnet Juridiska Föreningens Europadagar. Det första eventet bestod av en 
föreläsning av Centrum för rättvisa med efterföljande fika och mingel, det andra bestod av en 
föreläsning av Krus (Kompetensrådet för utveckling i staten) och det tredje bestod av en 
föreläsning av Joakim Nergelius i Europarätt.  
 
Affärsjuridiken i praktiken 
Under våren 2012 anordnade JF Örebro ett antal event tillsammans med två byråer vilka vi 
valde att knyta samman under ett namn; Affärsjuridiken i praktiken. Dessa event bestod av 
två besök till Mannheimer Swartlings Stockholmskontor, varav det ena var öppet för 
juriststudenter över hela Sverige och det andra bestod av en föreläsning samt lunch endast för 
våra medlemmar, samt en mingelkväll på Kåren tillsammans med Vinge där Vinge bjöd på 
mat och dryck. 
 
Medborgarjuristerna 
Medborgarjuristerna är ett projekt som drivs utav JF Örebro i samarbete med Örebro 
kommun. Verksamheten går ut på att jurist- och rättsvetarstudenter tillhandahåller juridisk 
rådgivning gratis till medborgare i Örebro. Verksamheten startade under våren 2011 och hade 
då ca 10 stycken rådgivare. Under hösten 2011 var Karl Königsson och Emma Dahlqvist 
projektledare för verksamheten. I början av hösten engagerades 22 stycken studenter som 
rådgivare och under senare delen av hösten 18 stycken. Under vårterminen tog Sofia Falkner 
och Karin Johansson över som projektledare och antalet rådgivare var även då 18 stycken.  
 
Övrigt 
 
Föreningstidning 
JF Örebro tog under sommaren 2011 vid det arbete som föregående verksamhetsår hade 
påbörjat med att starta en föreningstidning. Under hösten 2011 beslutade styrelsen att namnge 
tidningen Prima Facie. Prima Facie utgavs två gånger under hösten 2011 och två gånger under 
våren 2012.  
 
Introduktionsföreläsning 
Under den första veckan av höstterminen 2011 arrangerade JF Örebro en 
introduktionsföreläsning med efterföljande fika och mingel för de nya studenterna på 
Juristprogrammet och Rättsvetenskapliga programmet. Uppslutningen var stor. På kvällen 
anordnades det sedan en JF-PUB för de nya studenterna vilken även den blev fullsatt. 
 



Bokbytardagarna 
I januari 2012 genomförde JF Örebro för första gången Bokbytardagarna. De går till så att 
föreningens medlemmar lämnar sin använda kurslitteratur till föreningen under en dag, 
föreningen säljer denna under en dag och medlemmarna hämtar sedan upp förtjänsten under 
en dag. Tanken är att Bokbytardagarna ska arrangeras i början av både höst- och 
vårterminerna. 
 
Medlemmar 
Vid verksamhetsåret 2011/2012:s slut uppgick antalet ordinarie medlemmar till 895 (vid 
föregående verksamhetsårs slut var antalet medlemmar 716). Antalet stödmedlemmar uppgick 
under höstterminen 2011 till 12 stycken och under vårterminen 2012 till 17 stycken. 
 
Styrelsearbetet 
Antalet styrelsemöten under verksamhetsåret har uppgått till 23 stycken, varav tre möten har 
hållits via Skype. Fem stycken beslut har fattats per capsulam.  
 
I början av vårterminen öppnade styrelsen upp JF-kontorets dörrar för ”lunchöppet” varje 
måndag-fredag. Lunchöppet innebär att en styrelseledamot håller öppet på kontoret mellan kl. 
12:00-13:00. Under denna timme har våra medlemmar möjlighet att träffa styrelsen 
personligen samt ställa frågor, hämta föreningstidningen, köpa tentamenskompendier m.m.  
 
Föreningen sponsrade efter beslut av styrelsen en överlämningsmiddag för den avgående och 
den tillträdande styrelsen samt valberedningen. Middagen hölls i enlighet med 
ersättningspolicyn. 
 
Under året har ordförande, vice ordförande och utbildningsbevakaren för Juristprogrammet på 
JF Örebros bekostnad representerat föreningen på fyra baler och en bankett i samband med 
JURO-möten, ordförandemöten och Nordic President Meeting.1 Vid alla dessa tillfällen 
överlämnades gåvor tillsammans med några vänliga ord. 

                                                        
1 Vid ett tillfälle deltog endast ordförande och vid två tillfällen deltog endast vice ordförande och 
utbildningsbevakaren. 


