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Hej!
Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter i Öre-
bro! Du är en av oss som i växande skara flockas till Örebro 
universitet för att läsa det rättsvetenskapliga ämnet. Förmodli-
gen visste du att vårt juristprogram i år rankades som det tredje 
bästa i Sverige av den oberoende utvärderingsorganisationen 
Urank, strax efter Uppsala och Lund. Precis som du helt sä-
kert vet om att våra rättsvetare enligt Högskoleverkets senas-
te kvalitetsutvärdering stoltserar med Sveriges högst rankade 
master-utbildning i ämnet. Rättsvetar- och juriststudenter är 
medvetna studenter. Därför går det inte att dra någon annan 
slutsats än att ett medlemskap i Juridiska Föreningen också 
är ett medvetet val. Trots det är det många som inte kommer 
ihåg när de blev medlemmar i föreningen. De svarar att de all-
tid varit det. Så vill vi ha det – medlemskapet är en självklar-
het, gemenskapen är oslagbar och vi erbjuder oöverträffliga 
möjligheter till utökat kontaknät! Därför kan vi inte vara nå-
got annat än rättsvetar- och juriststudenternas medvetna val.
Med det här dokumentet vill vi i Juridiska Föreningen häl-
sa dig välkommen som ny student till Örebro universitet och 
vår JF-gemenskap! Vi har samlat lite information om oss och 
vår verksamhet för att du ska få en försmak av allt det ro-
liga som vän¬tar dig som medlem i Juridiska Föreningen det 
kommande studieåret. Allt kan inte tas i detta dokument – 
och hade vi för¬sökt – hade det nog inte gått att läsa till slut. 
Om du vill se mer av våra evenemang och engagemang är du 
varmt välkommen att besöka vår hemsida jforebro.se samt 
gilla oss på Facebook (Juridiska Föreningen vid Öre¬bro 
universitet). Du kan också följa oss på twitter (@jforebro). 
Självklart kan du även skicka ett e-postmeddelande till oss via info@
jforebro.se eller kontakta någon i styrelsen direkt om du har frågor.

Johanna Åkesdotter-Sundquist
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BLI 
MEDLEM 
VIA VÅR 

HEMSIDA 
jforebro.se

Juridiska Föreningen vid Örebro universitet 
är en av universitetets största föreningar. Vi 
riktar oss till dig som är rättsvetare- eller ju-
riststudent. Hela vår verksamhet är uppbyg-
gd för att främja din studietillvaro! Vi jobbar 
hårt med att minska avståndet mellan stu-
denter och arbetsliv, exempelvis genom att an-
ordna den välkända Juristmässan, men även 
genom att bjuda in intressanta personer till 
föreläsningar och seminarier. Vi har en ut-
bredd studiesocial verksamhet med pubkväl-
lar, sittningar och en bal som de senaste åren 
huserat på Örebro slott. Gemensamt för allt 
vi gör är att vi sätter dig som student främst, 
alla som är engagerade i föreningen är ju stu-
denter själva. Vi vill göra tillvaron på univer-
sitetet bättre för oss och för dig - och vi job-
bar hårt för att förverkliga den ambitionen!

Så vad behöver du som student göra? Bli 
medlem! Som medlem är du välkommen 
till alla våra arrangemang (mer om dessa 
senare) och du får även möjlighet att engag-
era dig i föreningen. Gå in på vår hemsida 
jforebro.se för vägledning till medlemskap 
eller prata med någon i styrelsen redan idag!

Vilka är vi?

Bild från JF-KLUBB Bild från JF-KLUBB

En överblick
Såhär är vi organiserade
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Årsstämman 

Styrelsen

Festkommittén

Idrottsutskottet

Prima Facie

Medborgarjuristerna Juristmässan JURO-samarbetet

Utbildnings-
bevakning

Studiekvalitétssäkrande 
verksamhet

Arbetsmarknadsrelaterad
versamhet

Pro-Bono
verksamhet

Studiesocial
verksamhet

Årsstämman hålls med jämna 
mellanrum och är JFs högsta 

beslutande organ. Alla som är 
medlemmar är välkomna att 
delta och har rätt att rösta.

Styrelsen är det högsta verk-
ställande organet. Ledamöter 
valda av årsstämman arbetar 
här med JFs dagliga verksam-
het. Du når dessa ledamöter 

via e-post, vänligen se 
jforebro.se

En huvudsaklig indelning av vår verksamhet. 
Många projekt finns inte med för att under-
lätta översikten. Överallt i JF finns möjlighet 

att engagera sig. Varje verksamhetsår engag-
erar sig massor av rättsvetare och jurister i 
JF - så det finns gott om möjligheter även 

för dig som ny student att vara med och göra 
skillnad.

Tveka inte, hör av dig till oss och var med!
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Har du kollat in litteraturlistan, försökt räkna ut 
hur mycket som kommer att gå åt av ditt första 
CSN och insett att du får äta nudlar resten av 
månaden? Du är inte ensam. Därför anordnar JF 
den 10:e september Bokbytardagen där du kan 
köpa begagnad kurslitteratur till billiga priser! 

Mer information kring tid och plats, 
samt hur du som vill sälja böck-
er ska gå tillväga, finns på JForebro.se.

Bokbytardagen är den första av många stud-
ierelaterade aktiviteter som  JF arrangerar 
i syfte att underlätta för dig som student. 
Kom därför ihåg att  kolla det senaste if-
rån oss för att inte missa något från  oss!

Bokbytardag
Få pengar över till annat!

HÅLL 
UTKIK 

PÅ 
jforebro.se

Juridiska Föreningen har i flera år tagit ansvar 
för att stärka kvalitén inom rättsvetar- och ju-
ristprogrammen genom vad vi kallar utbild-
ningsbevakning. Juridiska Föreningens ut-
bildningsansvariga fungerar som ombud för 
studenterna gentemot lärare och föreläsare 
och strävar efter att samarbeta med Örebro 
Universitet genom bland annat regelbundna 
möten. Det sker även ett arbete på nationell 
nivå genom JURO där utbildningsansvariga 
från samtliga lärosätens juridiska förenin-
gar samarbetar i frågor som rör juristpro-
grammet generellt. Utbildningsbevaknin-
gen innebär att studenternas inflytande ökar 
och att det sker ett aktivt arbete för förbät-
tring – Vänd dig hit om du har synpunk¬ter 
eller funderingar som rör ditt program. 
Utbildningsbevakningen leds av två styrelsel-
edamöter med särskilt utbildningsansvar. 
De utbildningsansvariga tar hjälp av ett stu-
dentråd bestående av klassrepresentanter 
från alla termi¬ner på vardera program. Stu-
dentråden träffas en gång i månaden och 
diskuterar vad de utbildningsansvariga be-
höver föra vidare till lärare eller annat organ. 
Ni kan läsa mer om utbildningsbevakning 
och under september ansöka om en plats som 
klassrepresent¬ant på vår hemsida http://www.
jforebro.se . Ni får där möjlighet att för¬bättra 
er och andras studietid, goda kontak¬ter 
och ett meriterande intyg efter ert uppdrag.

Vi håller koll!
Att studera ska vara kul och intressant, därför beva-

kar vi och kontrollerar den utbildning som ges!

Studierna 
börjar re-

dan i termin 
ett, därför  
behöver vi 
klassrepre-

sentanter från 
din årskull! 

Intresserad? 
Ansök via:
jforebro.se

Bild från Juristmässan den 25 januari 2012© 2013 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet © 2013 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet
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Pubkväll med studiekompisarna? Dra på en 
frack, svida om till långklänning och var med 
om en bal på slottet? Festa till det och gå på 
sittning? Juridiska Föreningen är välrenom-
merad för urvalet av studiesociala aktiviteter 
för våra medlem¬mar. Vårt mål är att erbjuda 
något för alla – och hålla högsta kvalité i allt 
vi anordnar! 
Ett litet axplock av vad du som student kan 
vänta dig: 

JF-PUB: Den avslappnade tillställningen som 
blivit en sann tradition inom föreningen. 
Varje månad anordnar vi den - och det är 
fullsatt med underbar stämning varje gång! 
Kom in i värmen, träffa vänner och slappna 
av mitt un¬der studierna. 

Bal: Det senaste tillskottet och kronjuvelen i 
allt som händer vid Örebro universitet! Slå på 
stort och följ med på en oförglömlig afton på 
slottet! 

Sittningar: Tjejsittning. Julsittning... Kärt 
barn har många namn, men det är alltid 
något särskilt med varje sittning anordnad av 
JF Örebro. Sätt guldkant på vardagen, på stu-
dentvis!

Studentliv

PUB

BAL

SITTNINGAR

Idrott + JF?
Absolut!

Eftersom du som rättsvetare- eller juriststu-
dent kommer ha som jobb att spela med regler; 
är det väl bara naturligt att JF även måste erb-
juda något att träna dina färdigheter på. Sen 
är det ju riktigt kul att exempelvis lira fot-
boll med kompisarna under en vardagskväll! 
Vi anordnar regelbundna aktiviteter för dig 
som medlem – och välkomnar dig även att 
bidra med egna tankar och idéer om vad du 
vill göra. JF-idrott är ett perfekt sätt för dig 
som ny student att komma in i föreningen!

Varje vår anordnas även den beryktade Ju-
ridiska Olympiaden, där studenter bil-
dar lag och tävlar mot varandra om fina 
priser! Så iväg och träna så tävlar vi i vår!

DET 
FINNS EN 
DOMARE 

I DET 
MESTA

Bild från Juridiska Olympiaden 2012 Bild från  Juridiska Föreningens Bal 2012© 2013 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet © 2013 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet
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Det är mycket som händer nu i början, så vi 
valde som sagt att hålla den här första tex-
ten så kort som möjligt. På vår hemsida hit-
tar du det senaste från föreningen – och har 
du ett Facebook-konto och/eller ett Twit-
ter-konto; så finns vi även via dessa kanaler. 
JF är för alla som studerar rättsvetenskapliga 
kurser och program på Örebro universitet 
– och vi hoppas därför att det är oss du vän-
der dig till beträffande studier och studentliv! 
Om du tycker att föreningsarbetet verkar vara 
något spännande – och vill vara med och bidra 
med något (stort eller litet), tveka inte att höra 
av dig till någon av våra styrelseledamöter. 
Du hittar e-postadresser på hemsidan! 
Lycka till med studierna – och varmt 
välkommen till Örebro universitet! 

Några sista ord

Vill du engagera dig 
i JF? Tveka inte att 

höra av dig till någon 
av våra styrelse- 

ledamöter!

Bild från Juristmässan den 25 januari 2012© 2013 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet


