
Ordförande: 
Erik Persson 
 
Erik Persson är en trygg och stabil person som har flera års erfarenhet av ledarskap från 
arbetslivet. Under verksamhetsåret 2018/19 har han visat stort intresse för Juridiska 
föreningens verksamhet genom att aktivt och engagerat delta på Juridiska föreningens 
aktiviteter. Erik Persson har tydliga visioner och ambitioner om hur han vill leda föreningen 
framåt och valberedningen tror att Erik Persson besitter precis de egenskaper som krävs för att 
bli en bra ordförande.  

 

Vice ordförande: 
Jonatan Stentorp  
 
Jonatan Stentorp är en driven person med många idéer och visioner. Under verksamhetsåret 
2018/19 har han varit aktiv som ordförande i eventutskottet och ledamot i utrikesutskottet och 
visat på stort intresse för Juridiska föreningen. Valberedningen tror att Jonatan Stentorps 
engagemang och kämpaglöd kommer att vara gynnsamt för föreningen och smitta av sig på 
både medlemmar och övriga styrelseledamöter. Därför har valberedningen valt att nominera 
Jonatan Stentorp till vice ordförande. 

 

Ekonomiansvarig: 
Simon Sandklef 
 
Simon Sandklef är en trevlig och ambitiös person med ett stort intresse för ekonomi. Under 
verksamhetsåret 2018/19 har han varit engagerad som ledamot i ekonomiutskottet. Han är 
ordningsam, lugn och ansvarsfull vilket är egenskaper som valberedningen anser viktiga för 
rollen som ekonomiansvarig. Valberedningen litar på att Juridiska föreningens ekonomi är 
trygga händer hos Simon Sandklef och här därför valt att nominera honom till 
ekonomiansvarig.  

 

Aktivitetsansvarig: 
Fabian Padmo Jörgensen 
 
Fabian Padmo Jörgensen är en energisk och trevlig person som under verksamhetsåret 
2018/19 har varit engagerad som ordförande i Åreutskottet och som ledamot i 
näringslivsutskottet. Han har stora ambitioner för Juridiska Föreningens framtida aktiviteter 
och med sin positiva inställning och problemlösningstänk tror valberedningen att det inte 
kommer vara några problem för honom att genomföra dem. Valberedningen har därför valt att 
nominera Fabian Padmo Jörgensen till aktivitetsansvarig. 



Näringslivsansvarig: 
Tim Axell  
 
Tim Axell är en utåtriktad person som har varit en aktiv deltagare på Juridiska föreningens 
aktiviteter under verksamhetsåret 2018/19. Han är inte rädd för att synas och ta för sig vilket 
valberedningen tror kan vara nyttiga egenskaper i jakten på fler sponsorer till föreningen. Tim 
Axell har även varit engagerad som ordförande för näringslivsutskottet under det senaste året 
och har insyn i hur relationen med etablerade sponsorer ser ut och är införstådd med hur 
viktigt det är att vårda de relationerna. Tim Axell har visioner om hur han vill vara med och 
driva föreningen framåt, valberedningen har därför valt att nominera honom till 
näringslivsansvarig. 

 

Studiesocialt: 
Molly Holmén 
 
Molly Holmén är en aktiv och utåtriktad person som under verksamhetsåret 2018/19 har varit 
engagerad som utbildningsbevakare och som ledamot i Åreutskottet. Hon har en positiv 
energi som smittar av sig vilket är en av flera egenskaper som Molly besitter som är viktiga 
för att till exempel anordna och locka medlemmar till Juridiska föreningens studiesociala 
aktiviteter. Valberedningen har därför valt att nominera Molly Holmén till studiesocialt 
ansvarig. 
 

Informationssekreterare:  
Rosanna Oscares  
 
Rosanna Oscares är en sprudlande och härlig person som under verksamhetsåret 2018/19 har 
varit engagerad som ledamot i näringslivsutskottet och bl.a. varit med och ordnat 
Stockholmsresan. Genom diverse engagemang har Rosanna erfarenhet inom såväl 
marknadsföring som protokollföring och har dessutom en stor erfarenhet av 
föreningsengagemang. Rosanna har även ett strategiskt tänk och en kreativ sida. 
Valberedningen har därför valt att nominera Rosanna Oscares till informationssekreterare.   
 
 
Utbildningsansvarig RP: 
Robert Witterdal 
 
Robert Witterdal är en lugn och stabil person vars erfarenheter från tidigare yrke skulle gynna 
det näst kommande verksamhetsåret i egenskap av utbildningsansvarig. Robert Witterdal är 
en god lyssnare, kan ta diskussioner och har en klar bild över vad som krävs för att kunna 
bistå studenterna med hjälp. Valberedningen har därför valt att nominera Robert Witterdal till 
utbildningsansvarig för det rättsvetenskapliga programmet.  
 



Utbildningsansvarig JP: 
Jakob Matell  
 
Jakob Matell är en rak och härlig person som under verksamhetsåret 2018/19 har varit 
engagerad som ledamot i Jämlikhetsutskottet. Han har tidigare arbetat med kvalitetssäkring 
och kvalitetsförbättrande projekt och har visioner om ökad inkludering och utveckling av 
föreningens mentorskapsprogram. Valberedningen har därför valt att nominera Jakob Matell 
till utbildningsansvarig för juristprogrammet.  
 
 
Revisor: 
Victor Hellner  
 
Victor Hellner är en stabil och trygg person som har erfarenhet som revisor för en förening 
vilket har gjort honom införstådd i uppdragets uppgifter och utmaningar. Utöver detta har 
Victor Hellner även läst en kurs om finansiell analys i kalkylprogram. Dessa erfarenheter gör 
att valberedningen valt att nominera honom till revisor för Juridiska Föreningens 
nästkommande mandatperiod då de inte kan se annat än att han besitter de egenskaper och de 
rätta erfarenheterna för att kunna utföra detta arbete på bästa möjliga sätt.  
 
 

	


