
Styrelsens förslag till valberedning 

 
 

• Styrelsen föreslår Emilia Hallberg som kandidat till valberedningen 

Emilia Hallberg varit aktiv i utskottsarbete och har suttit i ledningsgruppen för Juristmässan 

som utställningsansvarig. Emilia Hallberg har även varit aktiv i styrelsearbetet i rollen som 

informationssekreterare under verksamhetsåret 2018/2019. Hon har därför god inblick i hur 

Juridiska Föreningen fungerar som stort samt hur styrelsearbetet ser ut och vilka kvaliteter 

samt vilket engagemang som krävs för att sitta i styrelsen. Vidare har Emilia Hallberg även 

efter hennes tid som informationssekreterare visat ett stort intresse av att hennes ersättare ska 

få ett bra underlag att arbeta utifrån och har varit behjälplig vid behov. På så vis har hon 

tydligt visat att hon vill föreningens bästa. 

 

Emilia Hallberg är numera aktiv i Juridiska Föreningens tidning, Prima Facie, som 

marknadsföringsansvarig.  

 

Med tanke på Emilia Hallbergs engagemang och den välvilja hon uppvisat för föreningen, 

samt hennes goda insyn i styrelsearbetet, anser styrelsen att hon är en utmärkt kandidat för att 

sitta i valberedningen och utse kommande styrelse för verksamhetsåret 2020/2021. 

 

• Styrelsen föreslår Oskar Johansson som kandidat till valberedningen 

Oskar Johansson har varit verksam i utskottsarbete och därutöver satt han verksamhetsåret 

2018/2019 i styrelsen för Juridiska Föreningen vid Örebro universitet. Hans styrelseroll var 

aktivitetsansvarig och Oskar Johansson ansvarade i sin roll som aktivitetsansvarig för 

utrikesutskottet, idrottsutskottet och åreutskottet. Oskar Johansson har visat en välvilja för 

föreningens dels genom hans väl utförda arbete men också genom att lämna ifrån sig ett 

välarbetat och gediget testamente till hans efterträdare för att lägga grunden för ett bra arbete. 

 

Oskar Johansson har alltid skapat mycket engagemang bland andra till följd av sitt positiva 

sätt att bemöta andra och har i sitt arbete tillfört mycket till föreningen. Han har med tanke på 

sitt tidigare arbete i styrelsen en god insyn i hur styrelsearbetet fungerar och styrelsen anser 

att Oskar Johansson med sin erfarenhet är en utmärkt kandidat i för att sitta i valberedningen 

och utse kommande styrelse för verksamhetsåret 2020/2021.  

 

 


