Valberedningens förslag till ny styrelse
Inför Juridiska Föreningen vid Örebro universitets valmöte 2018-05-15, föreslår
valberedningen följande styrelse för verksamhetsåret 2018/2019:

Ordförande
Minna Åström
Termin 4, Juristprogrammet
Minna har under innevarande verksamhetsår 2017/2018 varit Utbildningsansvarig för
Juristprogrammet. Innan dess har hon varit utskottsengagerad och under den senaste
Juristmässan var hon med i ledningsgruppen som Bankettansvarig. Minnas engagemang i
föreningen fram till idag har gett henne en god förståelse för hur föreningens arbete
fungerar, och hur det kan utvecklas. Hon är en kreativ person med många idéer som kan
driva föreningen framåt. Som ordförande skulle hon kunna göra verklighet av dessa planer
och motivera hela styrelsen i strävandet mot föreningens målsättningar. Minna är en positiv
och inkluderande person som alltid hälsar med ett glatt leende, och skulle vara ett utmärkt
ansikte både gentemot föreningens medlemmar och utåt i det externa arbetet.

Vice ordförande
Lovisa Nilsson
Termin 4, Juristprogrammet
Under det nuvarande verksamhetsåret har Lovisa varit ordförande i diplomeringsutskottet,
arbetat i bankettgruppen på Juristmässan, varit utbildningsbevakare för sin termin på
Juristprogrammet och dessutom medverkat under föreningens uppstart för de nya
studenterna. Lovisa har tydliga visioner för arbetet med jämlikhet inom föreningen och på
universitetet, och skulle med stort engagemang vara en viktig drivkraft för detta. Hon är en
trygg person som kan avlasta ordföranden vid behov och besitter egenskaper som gör att
hon kan kliva fram och leda arbetet där detta krävs.

Näringslivsansvarig
Karin Flodin
Termin 4, Juristprogrammet
Karin har redan nu en god erfarenhet av att representera Juridiska Föreningen utåt, då hon
under året har arrangerat Svenska Juridiska Mästerskapen och i och med detta samverkat
med externa kontakter från näringslivet. Hon är en glad och lugn person som inte stressar
upp sig. Med dessa egenskaper och erfarenheten från det gångna året har Karin ypperliga
förutsättningar för detta uppdrag.

Ekonomiansvarig
Sara Ottosson Bixo
Termin 2, Juristprogrammet
I skrivande stund har Sara ansökt om sin examen i nationalekonomi. Under den utbildningen
har hon läst en termin företagsekonomi, vilket gör henne till ett enastående val som
Ekonomiansvarig. Hon har tidigare varit ordförande i en idrottsförening där hon i praktiken
ansvarade för flertalet roller i föreningens arbete, och har därmed en stabil grund för
fortsatt styrelsearbete. I och med ekonomiutbildningen har Sara studerat dubbelt under året
vilket visar på god stresshanteringsförmåga och planeringsskicklighet.

Informationssekreterare
Martina Olsen
Termin 2, Rättsvetenskapliga programmet
Martina har under nuvarande verksamhetsår varit med i eventutskottet och
marknadsföringsutskottet. Hon har ett genuint intresse för marknadsföring och för att denna
genomförs med ordentlig struktur och planering. Martina har under året lagt en god grund
för hur föreningens marknadsföringsarbete bedrivs, och är rätt person att som
Informationssekreterare leda den fortsatta utvecklingen tillsammans med sitt blivande
utskott.

Studiesocialt ansvarig
Amanda Skill
Termin 2, Rättsvetenskapliga programmet
Amanda är en social och energisk person vilket är ideala egenskaper som Studiesocialt
ansvarig. Med sin personlighet skulle hon bedriva ett utmärkt samarbete med externa
kontakter för att arrangera studiesociala tillställningar. Amanda har under verksamhetsåret
redan kommit i kontakt med dessa områden inom föreningen då hon bland annat varit med
och arrangerat slottsbalen.

Aktivitetsansvarig
Oskar Johansson
Termin 2, Juristprogrammet
Oskar har under sitt första år på universitetet och inom Juridiska Föreningen genom sina
utskottsengagemang hunnit med att arrangera Åreresan och det kommande
jubileumsfirandet. Han har ett gediget intresse för att planera och genomföra aktiviteter,
och skulle skapa många tillfällen för gemenskap mellan föreningens medlemmar.

Utbildningsansvarig Rättsvetenskapliga programmet
Sara Ali Abed
Termin 2, Rättsvetenskapliga programmet
Sara har haft ett tydligt intresse för utbildningsfrågor sedan hon påbörjade sin utbildning och
har varit utbildningsbevakare för sin termin under året. Hon har fina visioner om att verka
för att utbildningen håller så hög kvalitet som möjligt, både för nuvarande och kommande
studenter. Sara är en god lyssnare och skulle vara en trygg punkt att vända sig till med tankar
och funderingar om utbildningen.

Utbildningsansvarig Juristprogrammet
Anna Högsten
Termin 4, Juristprogrammet
Anna har erfarenhet från balutskottet och besitter en god planeringsförmåga. Anna värnar
om föreningens gemenskap och som Utbildningsansvarig skulle hon ha mycket att ge för att
upprätthålla denna gemenskap, genom att verka för att medlemmarna ser föreningens
utbildningsbevakning som ett viktigt sätt att förbättra studietillvaron för varandra.

Helhetskommentar från valberedningen:
Denna styrelse innehåller en mycket bra sammansättning av färdigheter, erfarenheter och
personligheter. De föreslagna kandidaterna kompletterar varandra med rutin från arbete
inom föreningen, och kreativa idéer och visioner för framtiden. Tillsammans skulle denna
styrelse driva Juridiska Föreningen framåt i en anda av utveckling och förbättring och
upprätthålla föreningen som en stabil grund i medlemmarnas studieliv.

