Verksamhetsplan 2018/2019
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 ett valmöte i maj månad. Inför verksamhetsåret 2018/2019
valdes följande personer in i styrelsen;
Ordförande – Minna Åström

Vice ordförande – Leo Wetterblad
Ekonomiansvarig – Sara Ottosson Bixo
Studiesocialt ansvarig – Lovisa Nilsson (Josip Ladan som valdes in har valt att avgå)
Näringslivsansvarig – Karin Flodin
Utbildningsansvarig Rättsvetenskapliga programmet – Sara Ali
Utbildningsansvarig Juristprogrammet – Anna Högsten
Informationssekreterare – Emilia Hallberg
Aktivitetsansvarig – Oskar Johansson

Styrelsens mål för verksamhetsåret 2018/2019
Årets styrelse har fortsatt verka efter den styrelsekonstellation som etablerades för två år
sedan, där utskotten har delegerats mer ansvar och handlingskraft. Vi ser positivt på denna
utformning då det ger styrelsen ett större utrymme att arbeta med mer övergripande frågor om
föreningens verksamhet och hur vi ska driva föreningen framåt, vi ämnar därav att behålla den
även detta år.
Ett av de större målen för verksamhetsåret är att arbeta på relationen med institutionen och
universitetet. För att föreningen ska kunna växa och i framtiden även kunna bli kår, krävs det
en god och stabil relation till våran egen fakultet och till universitetet. Ett godare samarbete
skulle även leda till att exempelvis arbetet med att hålla event och andra aktiviteter både påoch med universitetet underlättas och att vi slipper situationer likt nekandet av användandet av
novahuset i samband med Juristmässan. Ett närmare samarbete med fakulteten är även något
som är ytterst nödvändigt för att vi i framtiden ska kunna bli en kår. Relationen ska förbättras
bland annat genom ett större samarbete vid Juridiska Föreningens event, förhoppningsvis ett
större samarbete vid utbildningsfrågor samt en allmänt bättre kommunikation.
Ett mål för årets styrelse är att etablera en kontinuitet i verksamheten och vårt arbete. Vi
strävar gemensamt efter att grundligt förbereda och avsluta evenemang med utvärderingar,
diskussion och dokumentation. Gällande arbetet i utskotten kommer fokus ligga på att skapa
en god kommunikation sinsemellan utskotten samt tydliggöra utskottens ansvarsområden. Vi
vill ge utskottsledamöterna ett större ansvar för att vi gemensamt ska kunna utveckla Juridiska
Föreningen.
Föregående styrelse gjorde ett bra jobb med öppenheten i föreningen. Medlemsantalet ökade
kraftigt och genom en enkätundersökning för studenterna syntes att det hade gjorts med
bravur. Våra förstaårsstudenter lovordade föreningen, men främst beskrev de oss som
välkomnande och öppna. Det är en bild som vi fortsätter sträva efter, genom ett gott
välkomnande på kontoret och välkomstevenemang.
Under året kommer även arbete ske med att upprätta diverse policys kring juridiska
föreningens verksamhet samt hur styrelsen ska arbeta. Även uppförande- och
representationspolicys ska tas fram och vidareutvecklas i syfte att klargöra hur representanter
för Juridiska Föreningen samt föreningens medlemmar ska uppträda när de företräder
föreningen genom att vistas på föreningens kontor samt dess event och aktiviteter. Syftet med
detta, vilket binder an med jämlikhetsarbetet, är att verka förebyggande för att undvika
sexuella trakasserier och för att värna om ett öppet och välkomnande klimat inom
föreningen.

Utbildningsbevakning
Då Juridiska Föreningen fortfarande arbetar vid sidan av utbildningskollegiet är läget alltjämt
problematiskt. Istället för att delta i möten med utbildningskollegiet sammanställer vi
protokoll från våra utbildningsbevakningsmöten och skickar till Juridicum. Vi kommer att
fortsätta arbeta på det viset men samtidigt se över eventuella möjligheter till nya lösningar.
Utöver utbildningsbevakningen har vi i år startat igång JF mentorskap. Då vi ännu inte har
något mandat i introduktionen är ambitionen att verka för en utbildningsrelaterad
introduktion. Vid sidan av utbildningsbevakningen har vi därför startat ett mentorskapsprojekt
där studenter från högre terminer är mentorer för nystudenterna. Projektet är utformat så att
mentorerna stöttar nystudenterna i enklare frågor om utbildning och det runtomkring.
Projektet är igång och pågår under nystudenternas första termin.

Belöningspolicy och medaljkultur
Enligt Juridiska föreningens stadgar 4 kap 11 §, ska föreningen ha en belöningspolicy. Någon
sådan policy har enligt vår vetskap aldrig upprättats, vi har därmed en ambition att införa
nämnda policy, samt i samband med detta införa en medaljkultur inom föreningen. Tanken är
att utskottsordförandena i föreningens utskott ska, genom sitt engagemang, belönas för sitt
arbete med en förtjänstmedalj som denne sedan kan bära på balen och andra högtidliga
evenemang. I skrivande stund har endast föreningens styrelse erhållit medaljer för sitt arbete,
detta skall därför utökas till även utskottsordförande samt eventuellt andra medlemmar för
särskilda insatser för föreningen. Syftet med att införa en medaljkultur är att de som väljer att
lägga sin tid och sitt engagemang inom föreningen ska känna att deras insatser uppskattas. Att
engagerade medlemmar belönas med medaljer är något som existerar på ett flertal andra
universitet (bland annat Uppsala, Lund och Stockholm) och har där även funktionen som ett
ytterligare incitament för att engagera sig inom föreningen.
Jämställdhetsarbete
Årets jämlikhetsutskott är större till antalet medlemmar än det tidigare har varit, anledningen
till detta är att utskottets verksamhet (som tidigare varit väldigt flytande) ska cementeras och
att grunden för ett kontinuerligt arbete ska läggas. I jämförelse med våra systerföreningar
ligger Juridiska föreningen Örebro efter med jämlikhetsarbetet. Utskottet har därmed inrättat
en verksamhetsplan där diverse mål och arbetsområden presenteras för att konkretisera
arbetet, verksamhetsplanen har upprättats med bl.a. inspiration från våra systerföreningars
respektive verksamhetsplaner och jämlikhetspolicys. Ännu en målsättning som blir av
betydelse för verksamheten är införandet av ett eventuellt system för varningar och
avstängningar av medlemmar som på juridiska föreningens event och tillställningar beter sig
illa och gör sig skyldiga till exempelvis sexuella trakasserier. Ett liknande system har inrättats
i Stockholm och har där fungerat väl. Utformningen av detta är under arbete och kommer
förmodligen att presenteras under ett extrainsatt årsmöte under våren tillsammans med den
övergripande stadgerevisionen.

Kåransökan
Juridiska Föreningen har under våren 2019 möjlighet att ansöka om kårstatus. Detta har under
en längre tid varit ett mål för föreningen och det finns ett stämmobeslut på att föreningen ska
verka för att bli kår. När Juridiska Föreningen för tre år sedan ansökte om att bli kår möttes

detta av stort motstånd från både Örebro studentkår samt universitetet och efter att ansökan
slogs ned så infördes diverse interna riktlinjer om vad som krävs för att bli kår. I dagslägen
når vi inte upp till de kraven och vi ser inte heller en möjlighet att uppnå dessa inom en snar
framtid (åtminstone inte tills tidpunkten för kåransökan infaller). Arbetet med ansökan om
kårstatus sedan förra ansökningstillfället har till synes skjutits på framtiden från styrelse till
styrelse och en kontinuitet har tyvärr inte funnits. Vi anser därav att Juridiska Föreningen inte
ska ansöka om kårstatus detta år, vi ser att en ansökan i dagsläget endast skulle slås ned och
att det även skulle försämra relationen till universitetet och diverse andra föreningar på
universitetet. Vi anser dock inte att arbetet för att bli kår ska upphöra, vi som styrelse är
skyldiga att arbeta efter årsstämmans beslut och vi ämnar även att göra detta. För att föra
arbetet med kåransökan framåt och för att det inte bara ska skjutas vidare från styrelse till
styrelse så ämnar vi att tillsätta ett utskott som under tre år skall arbeta under en tydlig
verksamhetsplan med tydliga mål för att vid nästa ansökningstillfälle komma med en väl
underbyggd ansökan, vi har även systerföreningarnas stöd i detta och har tillgång till det
material som användes när de ansökt om kårstatus. Utskottet ska även verka för att kartlägga
och förbereda föreningen för de strukturella förändringar som det innebär om kårstatus skulle
uppnås. Sittande styrelse ämnar att i samråd med tidigare styrelseledamöter upprätta denna
verksamhetsplan och tillsätta utskottet under verksamhetsåret.

JF åker till Åre
Traditionen med Juridiska föreningens årliga resa till Åre under “skiweek” fortsätter likt
tidigare år. Då intresset för resan under det gångna året varit riktigt högt så har vi utökat
antalet platser för resan för att så många som möjligt ska kunna följa med. Resan är likt
tidigare år planerad till vecka 4.

Medborgarjuristerna
Årets medborgarjurister leds av projektledare Linus Adolfsson, Hanna Brundin och Kimberly
Hodge. Tillsammans med projektledarna är antalet engagerade i MBJ 26 stycken i år. Precis
som tidigare år så fortsätter verksamheten bedrivas som ett samarbete mellan Juridiska
Föreningen och Örebro kommun. Projektledarna jobbar i år ännu mer inriktat på att MBJ ska
synas mer och för att öka intresset ytterligare från Örebros invånare. I år ligger även
betoningen på att föra verksamheterna i Juridiska Föreningen och MBJ närmare varandra för
att tydliggöra MBJ:s koppling till Juridiska Föreningen. I år kommer fokus läggas på
rådgivningens kvalitet. Även om mycket av arbetet läggs på att nå ut till invånarna i Örebro så
får det inte glömmas bort att den rådgivning som faktiskt ges ska vara av så god kvalitet som
möjligt med hänsyn till de resurser som de har till sitt förfogande.

Juristmässan
För andra året i rad kommer Juristmässan att hållas i Novahuset, vilket vi anser gynnar
föreningen då det ger mässan utrymme att utvecklas och att växa i storlek och utbud. Efter
förra årets mässa fick vi ett initialt besked om att vi i år inte skulle få ha mässan i novahuset,
dock lyckades Juristmässan övertala universitetet ändra sitt beslut. En av de avgörande
anledningarna till att vi nu ändå får ha Juristmässan i novahuset även i år är att vi valt att
samarbeta med Sesam som för första gången startat upp sin egen arbetsmarknadsmässa,
Nätverksdagen. Detta samarbete består i att vi lägger våra mässor dagarna efter varandra,
vilket underlättar både för oss och för universitetet vid bland annat ommöblering av lokalen.

Under årets arbete med mässan har arbetet fokuserats mycket på att få in fler utställare och
bredda utbudet. Fler än 10 av utställarna är nya för i år, vilket medför att vi utökat antalet
utställare från tidigare år. Detta medför även att studenterna får möjligheten att få upp ögonen
för än fler karriärmöjligheter efter studierna.

Studiesocialt
Gällande det studiesociala är vår ambition för året att återigen satsa på att dra igång Juridiska
Föreningens Pub- och Klubbverksamhet. Det i förhoppning om att skapa en god social miljö
och en plattform för våra medlemmar att träffas och umgås mellan terminerna även mellan
våra större evenemang.
Vi har även tänkt se över och revidera befintliga evenemang för att se till det intresse som
finns för att delta på dessa, utifrån årets utfall och tidigare års intresse ska evenemangen
revideras och det ska öppnas upp för att dessa i viss mån ska kunna ändras och tas bort för att
ge plats åt nya event och aktiviteter som vi hoppas kan bli starten på nya traditioner och
återkommande festligheter inom föreningen.
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