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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
2017/2018  
 
1 Styrelsens sammansättning 
 
Juridiska Föreningen vid Örebro universitets styrelse för det föregående verksamhetsåret valdes 
på valmötet den 15 maj 2017. De styrelseledamöter som valdes var:  
 

• Elin Gustavsson, ordförande   
• Ida Viktorin, vice ordförande   
• Rasmus Almqvist, informationssekreterare   
• Sebastian Sjöö, ekonomiansvarig   
• Minna Åström, utbildningsansvarig juristprogrammet   
• Mia Pilipovic, utbildningsansvarig rättsvetenskapliga programmet   
• Alen Mizimovic, marknadsansvarig   
• Simon Andersson, studiesocialt ansvarig   
• Alexandra By, Aktivitetsansvarig 

 
Vid samma valmöte valdes Joakim Lundahl såsom revisor.  
 
I januari 2018 lämnade Ida Viktorin in begäran om att få avgå från sin post som vice ordförande. 
Styrelsen beslutade därefter, med stöd av 5 kap. 10 § i föreningens stadgar, att tillsätta Alexandra 
By som vice ordförande. I januari valde styrelsen in Gabriella Ström som aktivitetsansvarig.  
 
I mars lämnade Alen Mizimovic begäran om att få avgå från sin post som marknadsansvarig. 
Styrelsen valde att lämna posten tom i enlighet med 5 kap. 4 § i föreningens stadgar. 
 

2 Strategier i sammanfattning 
 
Vid årsstämman 2017 framlades den verksamhetsplan som styrelsen ämnade arbeta utefter under 
det aktuella verksamhetsåret. Som grundläggande mål ville styrelsen cementera den nya 
föreningsstruktur som arbetades fram under verksamhetsår 2016/17. Föreningsstrukturen innebar 
en större delegationsmöjlighet och därmed mer ansvar till föreningens utskott. Majoriteten av 
föreningens utskott var tillförordnade en utskottsordförande som ledde det huvudsakliga arbetet.  
 
Under verksamhetsåret 2017/18 var styrelsens mål att driva en förening som erbjuder både 
evenemang och engageringsmöjligheter för alla. För att komma så nära medlemmarna som 
möjligt utfärdade styrelsen en enkät där medlemmar fick tycka till om föreningen. Resultatet av 
enkäten tillsammans med styrelseledamöternas kreativitet resulterade i flertalet nya evenemang. 
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Bland annat anordnades flera inspirationsföreläsningar om allt från stress till 
försvarsadvokatsyrket till en temakväll efter det uppmärksammade #medvilketnrätt. För att 
komma närmare våra rättsvetarstudenter anordnades en dag som ämnade inspirera studenterna till 
olika vägar efter examen.   
 
Under årsstämman annonserade styrelsen att hemsidan skulle omarbetas då den gamla var både 
daterad och inte särskilt estetiskt tilltalande. Hemsidan designades om sporadiskt under 
verksamhetsåret och idag har vi ett resultat på en ny hemsida. Utöver renoveringen av hemsidan 
har även föreningens kontor gjorts om i sin helhet. Målet med renoveringen var att skapa ett 
öppet och inbjudande klimat. Kontoret fick inte bara en ny möblering utan även bättre 
förvaringsmöjligheter och en kaffebryggare som ska göra det möjligt att bjuda på så mycket kaffe 
som möjligt till våra medlemmar.   
 
Styrelsen arbetade vidare med att sprida kunskap om föreningen genom att påbörja en försäljning 
av tjocktröjor med föreningens logga på samtidigt som en podd startades med olika tema-avsnitt 
knutna till föreningens verksamhet.   

3 Ekonomi 
 
Under verksamhetsåret har en ny ekonomiska samarbetspartners anslutit sig till Juridiska 
Föreningen, Roschier advokatbyrå AB har tillkommit som sponsor. Övriga ekonomiska 
samarbeten har bibehållits likt tidigare år.  
 
Vid årsstämman 2017 antogs en placeringspolicy som gav föreningens ekonomiutskott, med stöd 
av styrelsen, befogenhet att placera pengar. I januari påbörjades investeringsverksamheten. Ett 
nytt konto i Avanza bank öppnades, och lämpliga värdepapper valdes ut och investerades i. Strax 
efter investeringarna dök marknaden under en period, vilket även påverkade värdet av ett par av 
JF:s värdepapper negativt. Majoriteten av innehaven har dock alltjämt legat på en stabil nivå, och 
fram mot senvåren hade portföljens värde återhämtat sig efter vinterns tapp.  
 
Revision av det föregående verksamhetsåret har genomförts av den under valmötet 2017 utsedda 
revisorn. Revisionsberättelsen kommer att presenteras under Juridiska Föreningens årsstämma i 
november 2018.  

4 Utbildningsbevakning 
 
4.1 Utbildningsbevakning 
 
Utbildningsbevakningen har pågått på samma sätt som tidigare år. Föreningen har utsett 
utbildningsbevakare i varje årskurs som samlat in uppgifter om utbildningen som sedan 
diskuterats i föreningens studierådsmöten. De uppgifter som framkommit under studierådsmötena 
har sedan sammanställts i en rapport som har skickats till enhetschefen och programansvariga på 
Juridicum. Samarbetet har i huvudsak fungerat bra, även om vi ständigt arbetat för en lösning där 
JF får mer att säga till om.  
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4.2 Nya medlemmar 
 
Styrelsen var ense om att det är viktigt att de nya studenterna tidigt får ett gott intryck av 
föreningen. Inför höstterminen 2017 beslutade därför styrelsen om att posta brev till alla nya 
studenter på jurist- och rättsvetarprogrammet för att välkomna de till Örebro universitet. Brevet 
innehöll även en del information om föreningen, var och när våra första evenemang skulle 
anordnas samt hur man skulle gå till väga om man ville engagera sig i föreningen.  
 
Föreningens första evenemang blev en våffelbrunch som ägde rum i den röda paviljongen. 
Brunchen anordnades primärt för våra nya studenter och blev, enligt oss själva, väldigt lyckad. 
Rekrytering av medlemmar gjordes därefter genom besök till respektive klasser för presentation.  
 
Under september månad fick föreningens samtliga medlemmar möjlighet att köpa den svarta 
lagboken till ett subventionerat pris av föreningen. En återkommande uppskattad verksamhet.   
 
Under verksamhetsåret anordnades olika studierelaterade träffar för att de nya studenterna skulle 
känna sig förberedda på det första året på ett universitet. Träffarna gav de nya studenterna 
möjlighet att fråga frågor inför sin första tenta eller inlämningsuppgift. Innan det var dags att 
söka till utskott anordnade styrelsen en särskild träff innehållande information kring engagemang. 
 
4.3 Juris studerandes riksorganisation (JURO) 
 
Under verksamhetsåret har föreningen engagerat sig i JURO:s verksamhet och deltagit i 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. 

5 Verksamhet med arbetsmarknadsanknytning 
 
5.1 Juristmässan 
 
Föreningens arbetsmarknadsmässa hölls i slutet av november månad. Återigen slog mässan 
rekord i såväl totala intäkter som antal utställare. Projektledare var Josefin Nilsson och Leo 
Wetterblad. Utöver återkommande mässevenemang såsom frukost/ lunch med marknadsaktörer, 
kontaktsamtal och CV-fotografering så var årets stora nyhet att mässan höll till i nya lokaler, 
närmare bestämt i Nova-huset.   
 
5.2 Medborgarjuristerna 
I samarbete med Örebro kommun bedriver Medborgarjuristerna sin verksamhet för att erbjuda 
kostnadsfri juridisk rådgivning åt Örebro kommuns invånare. Verksamheten har uppskattats av 
både rådgivarna och de som erhållit rådgivning. Medborgarjuristernas verksamhet är i mångt och 
mycket självständig från föreningens övriga verksamhet. Även årets styrelse har arbetet för att 
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integrera varumärket Medborgarjuristerna bättre under föreningens namn, då det till viss del 
upplevts av studenter att Medborgarjuristernas verksamhet är avskild från föreningen. Bland 
annat så ställde Medborgarjuristerna ut på juristmässan ihop med övriga delar av föreningen. 
Samtliga engagerade i Medborgarjuristerna var även välkomna att delta på årets stora 10-
årsjubileum. Nytt för i år har vart att Medborgarjuristerna inlett samarbete med motsvarande 
verksamhet i Lund för att utbyta erfarenheter och utveckla verksamheten.   
 
Projektledarna byttes vid årsskiftet och då tillsattes även en tredje projektledare för att kunna 
fokusera på att utveckla verksamheten. Projektledare har varit Elin Andersson och Alma Muftic 
följt av Bhavya Misra, Helena Dzabic och Jessica Nygren. 
 
5.3 Vinge 
 
Vinge besökte oss under kanelbullens dag för att bjuda på bullar och för att hålla en case-övning 
med medlemmarna. Caset löstes i grupper som efteråt fick öva på att förhandla med varandra. 
Kvällen avslutades sedan med middag och trevligt mingel. 
 
5.4 MSA 
Den 16 april anordnade vi ett event på kårhuset i samarbete med Mannheimer Swartling. På 
eventet bjöds det på italiensk buffé och en föreläsning om Due diligence processen. Tanken med 
eventet var att det skulle vara avslappnad stämning där alla studenter skulle känna sig välkomna 
att delta. Eventet var mycket uppskattat och folk stannade långt in mot kvällen.   
 
 
5.5 Roschier 
I december blev Roschier en ny samarbetspartner till Juridiska föreningen och under året 
arrangerade vi två evenemang med byrån. Den 6 mars kom Roschier till Örebro unversitet och 
ställde ut i Studentcentrum för att informera medlemmar om karriärmöjligheter inom byrån. 
Medlemmar bjöds även på bullar och kaffe, eventet var uppskattat av såväl studenter som 
arrangörer.  
 
Den xx maj anordnade Roschier ett studentevent på deras kontor i Stockholm. Medlemmar fick 
möjlighet att anmäla sig i eventet och vi anordnade med resa dit och hem. Intresset för eventet 
var så pass stort hos våra medlemmar att vi fick utöka antalet platser. Själva eventet blev också 
väldigt uppskattat av alla som deltog.  
 
5.6 Business Law Challenge 
 
Business Law Challenge arrangeras av Advokatfirman Lindahl, en av föreningens 
samarbetspartners. Detta årligen återkommande evenemang marknadsförs av Juridiska 
Föreningen som en del av det samarbete som föreningen har med arrangören.  
 
5.7 Svenska Juridiska Mästerskapen 
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Tillsammans med föreningens samarbetspartner, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, stod 
föreningen ansvariga för de lokala deltävlingarna i Örebro. Ansvariga lokala arrangörer var Karin 
Flodin och Sofia Carlson.  

6 Studiesocialt  
 
6.1 Event 
 
Under året gick studiesocialt ansvarig ifrån att ha tre utskott till att endast ha två. Tidigare fanns 
ett utskott för pub och klubb samt ett för sittningar i och med att eventutskottet startades så 
sammanslöts båda utskottens verksamheter. Styrelsens vision med året var att våga lämna gamla 
koncept som inte visat sig vara särskilt populära för att testa på nya.  
 
Under året anordnades räkbåten, S.UP – sittningen, tentafester, halvvägsfester, julmys, 
julsittningen, biljard, alla hjärtans-dag event, tackfest för Juristmässan och en hel del klubbar med 
olika teman.  
 
En av årets största evenemang var sedan 10-årsjubileumet som arrangerades av en ett eget utskott 
i samarbete med eventutskottet och idrottsutskottet. Jubileet var ett lyckat event fyllt med 
tävlingar, sockervadd och en trevlig sittning. Styrelsen valde att bjuda alla sina engagerade 
medlemmar på kvällens sittning som höll till på Strömpis.    
 
6.3 Bal 
 
Den 5 maj arrangerade föreningen den årliga balen på Örebro slott. Balen blev, som vanligt, en 
lyckad kväll som avslutades med efterfest på Röda paviljongen.  
 

7 Aktiviteter 
 
7.1 Resor 
 
Åre-resan gick av stapeln i januari 2018. Trots utökat antal biljetter blev platserna uppbokade på 
mindre än fem minuter. Själva resan blev också väldigt uppskattad av såväl arrangörer som 
medlemmar.  
 
Utlandsresan gick i år till Amsterdam. Även utlandsresans platser utökades från 12 till 20 men 
ändå tog platserna slut på mindre än en timme. Deltagarna var mycket nöjda med resan.  
 
7.2 Idrotten  
 
Under första delen av verksamhetsåret arrangerades det idrott i GIH:s idrottshall varje onsdag. 
Sporter som fotboll, innebandy, basket och handboll spelades. Styrelsen arbeta under året aktivt 
för att idrotten skulle vara ett evenemang där alla medlemmar skulle känna sig välkomna och 
trygga.  
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Under andra delen av verksamhetsåret testade föreningen på andra sporter så som badminton och 
biljard. En föreläsning om stress och hälsa arrangerades också av utskottet.  

8 Övrigt 
 
Vad som nämnts i denna verksamhetsberättelse är endast ett utdrag på vad styrelsen arbetat med 
under året. Jag svarar gladeligen på frågor om styrelsens arbete under verksamhetsåret 2017/18 
på årsstämman.  
 
 
Elin Gustavsson  
Ordförande emerita, Juridiska Föreningen vid Örebro universitet.  
 

 
 


