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Ordförande: Elin Gustavsson 
Elin har varit aktiv inom JF sedan hon började på Örebro universitet, och har bland annat därför god 

insyn i hur föreningen fungerar. Som ordförande vill Elin påverka sin och andras studietid samt hjälpa 

föreningen att växa. Förutom att utveckla vidare aktiviteter som redan finns vill hon samtidigt införa ett 

nytänk som gör att JF kommer bli det självklara valet för jurist- och rättsvetarstudenterna att engagera 

sig inom. Hon anser också att grundstenen i JF är att arbeta med utbildningsfrågor. Vi i valberedningen 

tror starkt på att Elins engagemang och positiva energi kommer smitta av sig inte bara på resterande 

styrelsemedlemmar men även alla medlemmar inom föreningen. Elin har inte suttit i styrelsen tidigare, 

men vi tror inte att det är till föreningens nackdel utan ser detta som en möjlighet att sträva framåt och 

tänka utanför boxen. Vi tror starkt på att Elin är villig att lägga sitt hjärta och själ i föreningen och arbeta 

hårt för att uppnå det som krävs. 
 
Vice ordförande: Ida Viktorin 
Vi tror på att Ida med sina erfarenheter som tidigare styrelsemedlem i JF kommer att uppfylla en ypperlig 

funktion i den kommande styrelsen. Under sin styrelsetid har Ida hunnit få idéer om hur föreningen kan 

utvecklas, och vi anser att dessa idéer bör tillvaratas. Genom Ida kommer det att finnas en kontinuitet 

mellan den kommande styrelsen och den gamla, och på så vis kommer den kommande styrelsen att 

slippa uppfinna hjulet på nytt. Vi anser därför att Ida skulle bli perfekt som vice ordförande i den 

kommande styrelsen 
 

Marknadsansvarig: Ellen Pettersson 
Marknadsansvarig sköter kontakten och förhandlingarna med JF:s externa samarbetspartners samt 

ansvarar för att främja kontakten mellan JF:s medlemmar och näringslivet. Detta tror vi att Ellen 

kommer sköta utan några som helst problem då hon är strukturerad och väldigt ambitiös. Ellens 

professionalitet kommer imponera lika mycket på JF:s kontakter inom näringslivet och föreningens 

medlemmar som den har gjort på oss. Hon vill fortsätta ha bra samarbeten med de samarbetspartners JF 

har idag och bibehålla bra relationer med dem samt bredda föreningens kontaktnät. Något som också är 

viktigt att bredda är studenternas möjlighet till kontakt med framtida arbetsgivare. Ellen vill nämligen 

jobba mer med samarbetspartners som riktar sig mer mot rättsvetare. Att visa på vilka arbetsgivare som 

finns även för rättsvetare är i allra högsta grad viktigt för att föreningen inte endast ska vara attraktiv för 

juriststudenter. 
 
Ekonomiansvarig: Sebastian Sjöö 
Valberedningen anser att Sebastian är det självklara valet för posten som ekonomiansvarig. Sebastian 

har arbetat med bokföring till viss del samt hanterat delar av den dagliga ekonomiska verksamheten för 

ett bolag under en längre period och har därför grunderna med sig till hur bokföring går till. Detta är 

kunskaper som är viktiga att kunna hantera som ekonomiansvarig. Utöver detta ska Sebastian till hösten 

läsa en ekonomikurs på distans vilket vi tror kommer att bidra med goda kunskaper för posten. Förutom 

att Sebastian är en härlig och positiv person så har han alltid koll på läget vilket också detta är en viktig 

punkt att ha med sig som ekonomiansvarig. Vi tror att Sebastian kommer att göra ett utmärkt jobb som 

ekonomiansvarig för JF. 
 

Informationssekreterare: Rasmus Almqvist 
Rasmus är målmedveten och energisk. Han har en förmåga att hålla många bollar i luften och samtidigt 

ha ett starkt engagemang för var och en av dessa saker. Vi tror därför att han kommer att jobba stenhårt 

för att få sitt uppdrag utför på bästa sätt och därmed uppnå mycket goda resultat. Värt att nämna är också 

att han vill jobba för ett mer öppet JF där alla juridikstuderande ska känna sig välkomna. 
 

Studiesocialt ansvarig: Simon Andersson 
Trots att var och en av de föreslagna styrelseledamöterna är mer än socialt kompetenta lyckades Simon 

med att imponera på oss i valberedningen. Han är nämligen en väldigt öppen person som är enkel att ha 



att göra med. Förutom sina sociala förmågor så har han även kreativa sådana, och han beräknas kunna 

vidareutveckla de evenemang som JF anordnar i nuläget samtidigt som han utvecklar helt nya 

sådana.  Förutom att vi tror att Simon skulle göra ett utmärkt jobb som studiesocialt ansvarig oavsett så 

har vi även haft i åtanke att han dessutom är rättsvetare. Detta tror vi är till stor fördel för JF och särskilt 

vad gäller denna post, i och med den centrala roll som den studiesocialt ansvarige har för JF:s sociala 

evenemang.  
 

Aktivitetsansvarig: Alexandra By 
Alexandra är som skräddarsydd för den nya posten Aktivitetsansvarig. Förutom att hon är intresserad 

av träning såväl som resande så är hon också i stånd att planera sådana aktiviteter. Hon är uppfinningsrik 

och visar en drivkraft att också utveckla de koncept som hon kommer arbeta med. Vidare uppvisar hon 

som person en stor grad av mognad, samtidigt som hon är rolig och framför allt trevlig att ha att göra 

med, vilket talar för att hon är mycket lämplig för styrelsearbete också i generell mening. 
 
Utbildningsbevakning för RP: Mia Pilipovic 
Mia är en väldigt ansvarsfull tjej som har bland annat suttit i jämlikhetsutskottet. Det är därifrån hennes 

intresse för JF vuxit. Utöver intresset för JF har hon även ett stort intresse för utbildningsfrågor. Hon 

vill vara med och påverka samt förändra och vi tror att det är kunskaper som krävs för att hantera en 

post som denna. Förutom att Mia har ett starkt intresse för att påverka det rättsvetenskapliga programmet 

och avhjälpa problemen som finns i det, bland annat med nedskuren undervisning, tycker hon även att 

det är roligt att arrangera events vilket var något vi ansåg extra viktig i och med att du som 

utbildningsbevakare ska planera diplomeringsceremonin för jurist- och rättsvetare. 
 

Utbildningsbevakning för JP: Minna Åström 
Minna har tidigare varit engagerad i föreningslivet vilket har gjort henne van vid hur ett sådant arbete 

går till samt ska skötas. Utöver detta har hon startat ett och annat projekt, både mindre och större, 

inom tidigare föreningsengagemang. Hon känner starkt för att alla studenter ska få sin röst hörd och 

anser att utbildningsfrågor är i högsta grad något vi som studenter kan och ska påverka. Detta är något 

hon kommer att jobba stenhårt för. Precis som Mia tycker även Minna om att planera och hålla i olika 

events och därför tror vi att de tillsammans, utöver utbildningsbevakningen, kommer att kunna skapa 

en fantastisk ceremoni för de utexaminerade studenterna till våren 2018. 

 


