
Verksamhetsplan 2019/2020  

Juridiska Föreningen vid Örebro universitet 

  

Föreningens syfte   
Föreningens målsättning är enligt 1 kap. 2 § JF-stadgar att verka för dess medlemmar och att 

stärka juridiken som ämne vid Örebro universitet. Vidare framgår att arbetet ska ske genom 

att:    

• verka för att ämnet håller en hög kvalitet genom utbildningsbevakning samt genom 

att informera studenter om deras rättigheter    

• anordna en arbetsmarknadsmässa varje år    

• anordna föreläsningar, seminarier och studiebesök    

• Anordna studierelaterad introduktion som är för nya studenter vid juristprogrammet 

och rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning.    

• deltaga i arrangerandet av juridiska tävlingar    

• deltaga i samarbeten med andra studentföreningar för jurister i Sverige    

• i den mån det kan ske verka för knytandet av vänskapsband mellan JF och andra 

studentföreningar i världen   

• anordna fester och bedriva pubverksamhet   

• i övrigt erbjuda verksamhet som ligger i linje med föreningens anda och syfte till 

både medlemmar och icke-medlemmar Utifrån stadgans målsättningsparagraf kan det 

utläsas att föreningen främst är verksamma på tre större områden: utbildningsfrågor, 

arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor.   

 

Sammansättning styrelsen   
JF:s styrelse väljs varje år under på valmötet i maj månad. Inför verksamhetsåret 2019/2020 

valdes följande personer in i styrelsen;   

  

Ordförande     Erik Persson 

Vice ordförande    Jonatan Stentorp 

Ekonomiansvarig    Simon Sandklef 

Studiesocialt ansvarig    Molly Holmén  

Näringslivsansvarig    Tim Axell 

Utbildningsansvarig Juristprogrammet   Jakob Matell 

Utbildningsansvarig Rättsvetenskapliga programmet   Robert Witterdal 

Informationssekreterare    Rosanna Oscarés 

Aktivitetsansvarig    Fabian Padmo Jörgensen 

 

Styrelsens mål för verksamhetsåret 2019/2020   
Föregående styrelse gjort ett gediget arbete med att upprätthålla och vidareutveckla JF:s 

verksamhet. De lämnade över en välfungerande förening med goda förutsättningar för att 

fortsätta växa, samt en väletablerad grund för fortsatt utveckling av föreningen. Det stora 

tillskottet av nya samarbetspartners från näringslivet och ett genomgående väl utfört 

studiesocialt arbete visar på ett väl genomfört arbete. Framförallt går det att framhäva den 

mycket lyckade olympiaden och en synnerligen uppskattad Åre-resa.  

  

Nuvarande styrelse avser att fortsätta det goda arbetet och vidareutveckla föreningen i samma 

anda som tidigare år. Då föregående verksamhetsår innebar ett stort tillskott av nya 

samarbetspartners, kommer stor vikt läggas vid att anpassa verksamheten till den nya större 



kostymen. Ett större fokus kommer läggas på akademiska evenemang, exempelvis i form av 

föreläsningar med koppling till näringslivet samt studiebesök, då styrelsen betraktar det som 

en underprioriterad del av föreningens verksamhet med en förbättringspotential. Styrelsen 

kommer även lägga ett stort fokus på att vidareutveckla lunchöppet genom att anordna 

exempelvis temalunch i större lokaler och lunchevenemang. Lunchöppet har under hösten 

varit mycket välbesökt och attraherat studenter från alla terminer på både jurist- och 

rättsvetenskapsprogrammet.  

 

Styrelsen kommer även att lägga stor vikt vid att skapa ett starkare band och ett närmare 

samarbete med institutionen. Styrelsen anser att ett närmare samarbete med institutionen 

kommer kan gynna både medlemmarna och Juridiska Föreningen i stort. Ett välfungerande 

samarbete med institutionen är grundläggande för att i det långa loppet ha möjlighet att få 

igenom en kåransökan. Arbetet för att stärka relationen mellan Juridiska Föreningen och 

institutionen kommer under hösten bland annat bestå i att presentera Juridiska Föreningens 

verksamhet under Juridicums ämnesdag den 11 december. Det finns även en ambition om att 

bjuda in representanter från institution till ett evenemang. 

  

Juridiska Föreningen vid Örebro universitets fortsätter att växa och är idag en av de större 

juridiska föreningarna i Sverige i hänseende till såväl medlemsantal som antalet nyrekryterade 

medlemmar. Under året har diskussioner pågått med den nationella organisationen JURO då 

de planerar att ansöka om MUCF-bidraget. MUCF-bidraget skulle i förlängningen leda till att 

även JF Örebro fortsätter att utvecklas ekonomiskt. För att det ska kunna ske behöver en ny 

struktur skapas för medlemsregister med ett årligt godkännande av medlemskapet. Detta är 

sannolikt något som kommer påverka föreningens medlemsantal negativt, men samtidigt 

också skapa en mer rättvisande bild av nuvarande aktiva medlemmar.  

  

Representanter från styrelsen kommer att representera föreningen vid systerföreningarnas 

baler och banketter.  

  

Slutligen är styrelsens primära mål med verksamhetsåret att engagera nuvarande och nya 

medlemmar och att arbeta för föreningens medlemmar. Det ämnas uppnås genom en 

inkluderande stämning på våra evenemang och ett aktivt arbete för att få alla att känna sig 

välkomna på lunchöppet. Utskotten är vid kallelse till föreningsstämma tillsatta och har 

kommit igång med sitt arbete. Styrelsen ämnar i slutet av året att arrangera en tackfest för att 

visa vår uppskattning för det engagemang de visat under året. Vår förhoppning är att locka så 

många som möjligt av studenterna på jurist- och rättsvetenskapliga programmet att delta och 

engagera sig i föreningen. 

 

Jämlikhetsarbete 

Jämlikhetsutskottet ansvarar för arbetet med jämlikhet i Juridiska Föreningen. Arbetet 

kommer att skilja sig i vissa delar från det arbete jämlikhetsutskottet ägnade sig åt föregående 

år. Den granskande funktionen av föreningen kommer efter samråd med f.d. vice ordförande, 

f.d. utskottsordförande samt f.d. utskottsmedlemmar att läggas på is eftersom det inte ansågs 

fylla någon verklig funktion. Delvis för att det var problematiskt att utskottet skulle vara 

frånkopplade men samtidigt underställda styrelsen, men även för att ett skyddsombud inte var 

tillsatt. Funktionen var teoretisk snarare än reell. Den fortsatta revideringen av stadgarna och 

riktlinjer för uteslutning och avstängning, som utgjorde en stor del av föregående års 

utskottsarbete, kommer i första hand inte tillfalla jämlikhetsutskottet. Tanken är att det 

huvudsakliga revideringsarbetet istället som utgångspunkt kommer att tillfalla styrelsen.  



 

Jämlikhetsutskottet har som ambition att genom olika tillvägagångssätt informativt arbeta 

med ämnena jämlikhet, psykisk ohälsa och stress samt att arbeta för en trygg och 

välkomnande atmosfär. Utskottet har som ambition att arrangera en föreläsningskväll med 

koppling till någon av de ovan nämnda ämnena. Vidare planerar jämlikhetsutskottet att skriva 

i Juridiska Föreningens tidning Prima Facie. Det informerande arbetet kommer delvis ta 

avstamp i det arbete föregående års utskott ägnade sig åt. De ämnar även att informera 

medlemmar var de kan vända sig om de mår psykiskt dåligt, samt eventuellt utöka arbetet i 

form av att undersöka jurist- och rättsvetarstudenternas hälsa och stressnivå genom 

undersökningar och enkäter. Jämlikhetsutskottet har en ambition att antingen själva eller 

tillsammans med en annan gren i JF anordna pluggstugor och tentastugor för att skapa en 

välkomnande studiemiljö. Slutligen finns planer på att anordna en biokväll med koppling till 

de ämnen Jämlikhetsutskottet ska behandla.  

 

Marknadsföring 

Marknadsföringen syftar till att nå ut till medlemmar från olika terminer. Marknadsföringen 

kommer ske genom publicering på sociala medier. I samband med större arrangemang 

kommer marknadsföringen vidare genomföras genom planscher. Ett nytt planerat inslag för 

marknadsföringsutskottet är tema-lunchöppet. Det är ämnat att äga rum ungefär en gång i 

månaden, då en temadag uppmärksammas i samband med lunchöppet. Temalunchöppet sker 

genom att Juridiska Föreningen exempelvis erbjuder kanelbullar under kanelbullens dag.  

 

Näringslivet 
Näringslivsutskottets huvudsakliga syfte är att stärka relationen mellan näringslivet och 

föreningens medlemmar. Syftet uppnås huvudsakligen genom att medlemmarna i form av 

sammankomster med Juridiska Föreningens samarbetspartners, föreläsningar och studiebesök 

ges möjlighet att skapa kontakter och få inblick i olika näringslivsaktörers verksamhet. Då 

tidigare års näringslivsutskott gjorde ett gediget arbete med att rekrytera sponsorer kommer 

det huvudsakliga fokuset ligga på att bibehålla och stärka relationen med nuvarande sponsorer 

samt erbjuda ett bredare utbud av föreläsningar för föreningens medlemmar. Stockholmsresan 

var ett uppskattat evenemang som ägde rum föregående år, därför har Juridiska Föreningen 

för avsikt att erbjuda en liknande resa under verksamhetsåret 2019/2020. 

 

De Svenska Juridiska Mästerskapet (SJM) är en rikstäckande tävling i processföring som sker 

inför svensk domstol och anordnas i år i Göteborg. Utskottet för SJM är tillsatt, men 

utskottsarbetet har ännu inte satt igång.  

 

Studiesocialt  
Juridiska Föreningens syftar till att erbjuda ett brett utbud av evenemang som är inkluderande 

för Juridiska Föreningens medlemmar. Än så länge har räkbåten, en halloweenpub och en 

höstbrunch anordnats av eventutskottet.  

 

Juridiska Föreningens ambition är att likt tidigare styrelser erbjuda JF-klubb i syfte att i en 

avslappnad miljö erbjuda medlemmarna en gemytlig miljö att ta en studiepaus i. Det finns en 

avsikt att, vid intresse, återinföra JF-pub. Vidare har Juridiska Föreningen en avsikt att 

erbjuda uppskattade evenemang som förekom under föregående verksamhetsåret även under 

verksamhetsåret 2019/2020. Likt tidigare år ska traditionsenligt en slottsbal anordnas under 

våren 2020.  

 



Juristmässan  
Juristmässan anordnas för tredje året i Novahuset. Mässan anordnas dagen efter Sesams 

mässa vilket förenklar anordnandet av mässan såväl för universitetet som för föreningen. 

Intresset för att arbeta på mässan var under våren mindre än vanligt varför organisationen runt 

mässan haft betydligt färre medlemmar. På grund av detta tog styrelsen en mer aktiv roll än 

tidigare år veckorna inför mässan.  

  

Representation  
JF Örebro har hittills under verksamhetsåret skickat representanter på JF Uppsalas bal och 

kommer under november att vara närvarande på baler i Stockholm och Göteborg. Ambitionen 

är att närvara på alla de årsfester som hålls av våra systerföreningar i syfte att nätverka och 

utbyta erfarenheter som kan gagna föreningen. JF Örebro representeras även genom vice 

ordförande och utbildningsansvarig för juristprogrammet på föreningen Juris Studerandes 

Riksorganisations (JURO) möten. I samband med JURO:s möten representeras föreningen 

också på ordförandemöten av JF Örebros ordförande. 

  

Utbildningsbevakningen   
Gällande utbildningsbevakningen så har föreningen ett fungerande samarbete med 

utbildningskollegiets ordförande vilket resulterar i att utbildningsbevakningens åsikter 

behandlas av kollegiet. Lösningen är under rådande omständigheter tillräcklig men styrelsen 

fortsätter söka efter en annan lösning inför framtiden. Vidare pågår en fortsatt utveckling av 

mentorskapsprojektet.  

 

Diplomeringsceremonin 

Diplomeringsceremonin anordnades i oktober månad. Inför ceremonin och under arbetets 

gång framfördes kritiska åsikter från de studenter som skulle diplomeras på ceremonin 

gällande att den förlagts till hösten. Styrelsen ämnar att ta upp frågan om datumet för 

ceremonin inför planerandet av nästa års ceremoni, och framföra de åsikter 

diplomeringsutskottets ansvariga tagit del av. 

 

Aktivitet  

Under aktivitetsansvarig samlas Idrottsutskottet, Åre-utskottet och Utrikesutskottet 

Idrottsutskottet kommer att fortsätta på föregående års koncept med blandade aktiviteter en 

gång i veckan under namnet JF-idrotten. Precis som föregående år avses även extra 

evenemang som exempelvis padel, paintball och dylikt att anordnas. Idrottsutskottet har för 

avsikt att arrangera den mycket uppskattade Olympiaden trots avsaknaden av ett jubileum, 

med tanke på hur uppskattad den varit under de två senaste verksamhetsåren. 

 

Åreutskottet kommer likt föregående år arrangera en Åreresa under Skiweek Åre. Konceptet 

är på det stora hela intakt från föregående år. Utskottet undersöker även möjligheten att 

anordna en sittning på plats i Åre.  

 

Utrikesutskottet har kommit igång med arbetet att anordna den traditionella utlandsresan. 

Destinationen är än så länge hemlig men arbetet har kommit igång. I samband med resan 

kommer en förkväll arrangeras och väl under resan kommer studiesociala aktiviteter samt 

studiebesök att erbjudas. 

 

 

 



Prima Facie  
Föreningens tidskrift Prima Facie ges ut fyra gånger per år och trycks i 150 exemplar per 

utgivning. Ansvarig utgivare är Mikaela Violante Pica, chefredaktör är Alexander Garin.  

   

Kårstatus  
Styrelsens ambition är att fortsätta arbeta mot att bli en egen kår då det är stämmans önskan 

enligt årsstämmobeslut. Nästa tillfälle för kåransökan infaller dock inte förrän år 2023, arbetet 

kommer under verksamhetsåret fokuseras på att utveckla föreningen i syfte att förbättra 

möjligheterna till en lyckad ansökan i framtiden.  

 

Medborgarjuristerna   
Medborgarjuristerna har valt nya projektledare i David Zandian och Anna Wetterlin. Antalet 

rådgivare har begränsats för att bättre passa verksamhetens behov.  

 

 


