
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018/2019  
 

1. Styrelsens sammansättning 

Juridiska Föreningen vid Örebro universitets styrelse för det föregående verksamhetsåret 

valdes på valmötet den 20 maj 2018. De styrelseledamöter som valdes var: 

• Minna Åström, ordförande 

• Leo Wetterblad, vice ordförande 

• Emilia Hallberg, informationssekreterare 

• Sara Ottosson Bixo, ekonomiansvarig 

• Anna Högsten, utbildningsansvarig juristprogrammet 

• Sara Ali, utbildningsansvarig rättsvetenskapliga programmet 

• Karin Flodin, näringslivsansvarig 

• Josip Ladan, studiesocialt ansvarig 

• Oskar Johansson, Aktivitetsansvarig 

 

Vid samma valmöte valdes Enrique Bruce såsom revisor. 

 

Under sommaren 2018 lämnade Josip Ladan in begäran om att få avgå från sin post som 

Studiesocialt ansvarig. Styrelsen beslutade därefter, med stöd av 5 kap. 10 § i föreningens 

stadgar, att tillsätta Lovisa Nilsson som Studiesocialt ansvarig.  

 

2. Strategier i sammanfattning 

Vi har arbetat vidare med den föreningsstruktur som arbetades fram 2016/2017 med ökade 

delegationsmöjligheter och utskottsordföranden. Detta arbetssätt har fungerat väldigt bra då 

styrelseledamöterna har frigjorts från uppgifter av mindre karaktär som då lagts på 

utskottsordföranden som på så sätt har givits mer utrymme att utvecklas. 

 

Under verksamhetsåret 2018/19 var styrelsens mål att driva en förening som erbjuder både 

evenemang och engageringsmöjligheter för alla. För att skapa en nära och kontinuerlig 

kontakt med föreningens medlemmar har styrelsen ansträngt sig för att redan tidigt på 

terminen och sedermera under verksamhetsåret ha hög närvaro på bl.a. föreläsningar och 

arbeta aktivt med att öka beläggningsgraden på föreningens kontor under bl.a. luncherna.  

 

2.1 Ambition med att komma närmare institutionen  

Under det gångna verksamhetsåret var en ambition att komma närmare institutionen. Detta 

har gjorts genom ett antal möten med representanter på institutionen, en öppen dialog och ett 

utvecklat samarbete avseende utbildningsbevakningen. Utöver detta har vi tagit fram ett 

pedagogpris där våra medlemmar fick möjlighet att nominera och rösta på pedagoger på 

institutionen som de ansåg gör det lilla extra. I år kammade Senem Eken hem priset och fick 

då även en biljett till vårbalen där priset delades ut. Vi tror och hoppas att detta pris även kan 

vara något som för oss närmre institutionen.  

 

2.2 Revidering av policys 

Under verksamhetsåret har det även varit en målsättning att revidera föreningens stadgar och 

policydokument. Dessa interna regleringar har i vissa delar varit bristfälliga och vissa enligt 

styrelsen vitala styrdokument hade ännu inte uppförts. Under året har nya policydokument så 

som en likabehandlings- och en uppförandepolicy uppförts och ett stort arbete har bedrivits 

först parallellt och sedan i samråd med det revisionsutskott som under en längre tid arbetat 



med en förnyelse av föreningens stadgar. Arbetet mynnade i en nyrevision av föreningens 

stadga som till stora delar låg i linje med styrelsens visioner.  

 

Vår ambition har fortsatt varit att öka närvaron på föreningens kontor under lunchen med 

hjälp av bl.a. gratis kaffe, temalunchöppet samt möjlighet att värma mat etc.  

 

3. Kåransökan 

I år var året vi kunde ansöka om att bli kår. Enligt ett tidigare stämmobeslut har vi varit 

skyldiga att verka för att bli kår. Vilket framgår av vår verksamhetsplan var vår plan att 

tillsätta ett utskott bestående av rutinerade medlemmar för att arbeta med frågan och ta fram 

en tydlig plan. Vi har under året sökt personer som varit villiga att ta sig an arbetet. Dessvärre 

har engagemanget inte funnits och planen har därför inte gått att realisera.  

 

4. Ekonomi 

Ekonomin har varit stadig och intäkterna har ökat på såväl sponsorsidan som Juristmässan. 

Placeringarna har även dem varit stadiga. Sammanfattningsvis har detta genererat en bra vinst 

och en stabil grund att stå på för efterträdande styrelsen.  

 

5. Utbildningsbevakning 

5.1 Utbildningsbevakning 

JF har fortfarande inte någon plats i utbildningskollegiet. Av förevarande anledning verkar 

JF:s utbilningsbevakning genom att inge protokoll, framtagna på 

utbildningsbevakningsmöten, till utbildningskollegiets ordförande i samband med ett möte. På 

detta sätt ges vi möjlighet att framföra vår utbildningsbevaknings åsikter som sedan tas upp på 

utbildningskollegiet av utbildningskollegiets ordförande. Detta är ett framsteg för vår 

utbildningsbevakning och ett steg i rätt riktning då vi givits en möjlighet att inkomma med 

våra synpunkter via en direkt länk till utbildningskollegiet.  

 

5.2 Diplomeringsceremoni 

Efter beslut från institutionen arrangerades diplomeringsceremonin i oktober. Vi arbetade för 

att istället ha två ceremonier och på så sätt tillgodose båda programmens önskemål, detta 

gjordes genom flera möten med institutionen. Resultatet blev slutligen en ceremoni i oktober. 

 

5.3 Mentorskapsprojekt 

Mentorskapsprojektet startades igång på riktigt detta verksamhetsåret. Projektet visade sig 

vara väldigt självgående och uppskattat från både mentorer och nystudenter. Genom projektet 

fick vi många nya medlemmar och berikade vår studierelaterade introduktion.  

 

5.4 Juris studerandes riksorganisation (JURO) 

Under verksamhetsåret har föreningen fortsatt engagerat sig i JURO:s verksamhet och deltagit 

på dess sammanträden. JURO:s sammanträden har hållits i samband med de juridiska 

föreningarnas årsfester där även de nationella ordförandemötena har hållits. 

 

JURO har under verksamhetsåret bl.a. förvaltat den goda relationen mellan de juridiska 

föreningarna i Sverige men framförallt fokuserat på de utbildningspolitiska frågorna på ett 

nationellt plan. En uppgift som är viktig för att kunna verka för alla studenters studiemiljö och 

utbildningskvaliteten på samtliga juristprogram i Sverige såväl som på vårt universitet. 

 



Under året har i JURO bl.a. behandlats lokal problematik såsom det införda datorförbudet i 

Uppsala och andra liknande frågor där de olika representanterna kan dela erfarenheter och 

JURO direkt kan agera utbildningspolitiskt och påverka universitetens beslutstagande.  

 

Under året har även arbete skett inom JURO med ambitionen att JURO ska kunna ansöka om 

statligt bidrag, vilket om det skulle gå igenom, skulle bidra med finansiering i sådan 

utsträckning att man kunde utveckla verksamheten enormt.  

 

6. Verksamhet med arbetsmarknadsanknytning 

6.1 Juristmässan 

Föreningens arbetsmarknadsmässa hölls i slutet av november månad 2018. Återigen slog 

mässan rekord i såväl totala intäkter som antal utställare. Projektledare var Anna Högsten och 

Vice projektledare var Sofia Carlsson. 

 

Mässan hålls även i år med Katrin Jirovsky som projektledare och Emma Andersson som vice 

projektledare.  

 

6.2 Medborgarjuristerna 

Våren 2019 tog MBJ in nya rådgivare och var totalt 27 personer i organisationen, inklusive 

ledning och rådgivare. Besöksfrekvensen motsvarade föregående år. MBJ har arbetat med 

annonsering i Prima Facie för att rekrytera rådgivare. Arbetat med att nå ut till Örebros 

invånare är emellertid fortsatt svårt.  

 

6.3 Aktiviteter med samarbetspartners  

Under verksamhetsåret har fem nya samarbetspartners dragits in till JF. (Innan hade vi totalt 

sex samarbetspartners, numera elva). Dessa är Cederquist, Linklaters, Wistrand, De Basso och 

Deloitte.  

 

Det sammanlagda beloppet som dessa tillskott för med sig in i JF:s verksamhet är 106 000 kr. 

Vår näringslivsansvarig har även lyckats omförhandla och höja de gamla avtalen med Roschier 

och Gernandt & Danielsson med ett totalt belopp om 20 000 kr. Detta innebär att våra intäkter 

från samarbetspartnerna ökat med ett totalt belopp om 126 000 kr. JF:s totala intäkter från 

samarbetspartners under verksamhetsåret 17/18 var 135 000 kr. Nu har det alltså ökat till 261 

000 kr.  

 

Avtal med Cederquist gällande huvudsamarbetspartner till Juristmässan 2019 slutits.  

Till JF:s årliga vårbal sponsrades vi av Wistrand och Delphi. Dessa sponsrade balen 

ekonomiskt. Wistrand har även kontinuerligt börjat sponsra JF med bullbud under våren 2019.  

 

Nedan följer ett urval av aktiviteter som anordnades av våra sponsorer under året:  

- Under hösten bjöd MSA på frukost på Clarion Hotel Borgen i stan, ett evenemang som 

blev fullt på en gång. Vinge hade sin årliga ”Vinge-kväll” uppe i Ljusgården i 

Långhuset. Flera besök i Studentcentrum av bland annat Roschier och Delphi under 

höstens gång.  

- Under våren återupptogs JF:s Stockholmsresa (som verkar ha glömts bort i några år). 

Vi hyrde en buss och åkte till Stockholm där vi besökte Linklaters, Cederquist och 

Centrum för rättvisa. MSA hade bowlingkväll på Pitchers i stan. Flera besök i 

Studentcentrum av olika byråer.  

 

 



 

 

6.4 Övrigt 

Ett system har tagits fram för hur vi förvarar våra avtal. Förut satt de lite huller om buller 

tillsammans med hyresavtal och liknande i en pärm. Numera finns en separat pärm med endast 

JF och JM avtal. Både aktuella och inaktuella.  

 

TV köptes in efter förfrågan om att visa rörligt material (marknadsföring) från våra 

samarbetspartners. På hemsidan har ”näringsliv” fått en egen flik. Numera har varje 

samarbetsparter en presentationstext vid sin logga för att medlemmar lättare ska kunna se vilka 

de är. Under denna flik finns bl.a. även jobb/praktikannonser.  

 

Det finns flera eventuella samarbetspartners som visat intresse för JF Örebro men där något 

avtalsslut ej kommit till stånd innan verksamhetsårets slut.  

 

6.5 Svenska Juridiska Mästerskapen 

Tillsammans med föreningens samarbetspartner, Mannheimer Swartling, anordnades den 

årliga tävlingen i processrätt – Svenska Juridiska Mästerskapen. Under detta år var det 

Örebros tur att agera huvudarrangör för tävlingen, vilket innebar ett extra stort ansvar då 

huvudarrangören har som uppgift att arrangera tävlingen på en rikstäckande nivå.  

 

7. Studiesocialt 

7.1 Event 

Under året har event inte bara traditionella evenemang vidareutvecklats utan även nya, 

potentiella traditioner har tagits fram. Ett av dessa evenemang är fulbalen, syftet med denna 

bal var att lära våra medlemmar regler och sånger från vår sångbok. Evenemanget utfördes för 

första gången i år, det var stor uppslutning och evenemanget var uppskattat.   

Utöver detta har bland annat följande evenemang anordnats:  

- JF-klubb - Halloween  

- SUP-sittningen med läkare och ekonomer  

- Julbordet  

- Fulbalen  

- Alla hjärtans dag 

- JF-klubb - Bowling och minigolf  

- Temalunchöppet 

- Olympiadsittningen  

- Temavecka psykisk ohälsa  

 

7.2 Bal 

Enligt tradition anordnades den årliga balen på Örebro Slott. Detta verksamhetsår var 

emellertid balen något extra eftersom det för föreningen också var 20-årsjubileum. Detta 

firades med att satsa lite extra på balen, framförallt beslutades att lägga en lite större kostnad 

på ett band som spelade på slottet efter middagen. En nyhet för årets bal var som tidigare 

nämnt att medlemmarna innan balen fick rösta fram en pedagog till vinnare av ett pedagogiskt 

pris som under middagen delades ut.  

 

 

 



 

8 Aktiviteter 

8.2 Resor 

8.1.1 Åre 

Vi utökade platserna till Åre från 40 till 46 personer, på detta sätt blev bussresan något 

billigare då vi var fler, dels att vi då skulle få plats nr 21 och 42 gratis av Skistar. Resan var 

väldigt lyckad och personer från spridda terminer deltog. Innan resan hölls en förkväll för att 

för att ge alla en möjlighet att lära känna varandra innan resan. Efter resan genomfördes en 

enkätundersökning där det gick att utläsa att 59,1% kommer åka med även i år samt att 100% 

ansåg att priset motsvarade resan.  

 

8.1.2 Utrikesresan - inställd  

Vår ambition var, likt föregående år, att arrangera en utlandsresa. I år skulle resan gå till Prag 

men till följd av SAS strejk ställdes resan in.  

 

8.2 JF idrott 

Idrottsutskottet har dels anordnat JF-idrott på onsdagar med diverse idrotter passande för 

gymnastiksal. Utöver detta har de även anordnat aktiviteter utanför idrottssalen för att locka 

fler medlemmar med olika intressen, exempel på sådana aktiviteter är paintball och padel.  

Nedan följer ett urval av aktiviteter som anordnats av idrottsutskottet.  

- Paintball  

- Fotboll 

- Basket 

- Spökboll 

- Badminton 

- Handboll 

- Innebandy 

- Padel 

 

9 JF olympiad 

I år firade JF Örebro 20 år som förening genom att bland annat arrangera en olympiad. 

Olympiaden var otroligt lyckad och avslutades senare med en sittning på röda paviljongen.  

 

10 Övrigt 

Vad som nämnts i denna verksamhetsberättelse är endast ett utdrag på vad styrelsen arbetat 

med under året. 

 

10.1 Belöningspolicy och medaljkultur 

Vår ambition var att upprätta en belöningspolicy och etablera en medaljkultur inom 

föreningen. Belöningspolicyn har i grova drag upprättats och överlämnas till nästa styrelse att 

ta ställning till. Vi beställde utskottsordförandemedaljer för att göra rollen ännu mer attraktiv, 

medaljen är mindre än styrelsemedaljen men med samma design, bandet som köptes in till 

dessa är gult. Vi ser detta som ett första steg i får förhoppning att etablera en medaljkultur.  
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