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Juridiska Föreningen vid Örebro universitets interna förhållningsregler  
för bedrivandet av fysisk verksamhet under Covid-19-pandemin 

1 kap. § 1 Föreningens stadga:  
“Juridiska Föreningen vid Örebro universitet (JF eller föreningen) är en politiskt och religiöst 
obunden, fristående ideell förening. Föreningen bygger på demokratiska, icke-diskriminerande 
och inkluderande värdegrunder.”  

1 kap. § 2 Föreningens stadga:  
“Föreningens ändamål är att verka för dess medlemmar genom att:  

• verka för att utbildningen för alla juridikstudenter håller en hög kvalitet genom 
utbildningsbevakning och genom att informera studenterna om deras rättigheter,  
• anordna en årlig arbetsmarknadsmässa som syftar till att stärka juridikstudenternas och 
deras utbildnings koppling till yrkeslivet,   
• anordna föreläsningar, seminarier och studiebesök,  
• anordna en studierelaterad introduktion för nya juridikstudenter,  
• delta i arrangerandet av juridiska tävlingar,   
• delta i samarbeten med andra studentföreningar för juridikstudenter i Sverige,  
• i den mån det är möjligt, verka för knytandet av vänskapsband mellan föreningen och 
andra studentföreningar i världen,  
• anordna studiesociala evenemang, såsom fester, sittningar, pubar eller klubbar, och  
• erbjuda övrig verksamhet som ligger i linje med föreningens anda och syfte till både 
medlemmar och icke-medlemmar.”  

Covid-19-pandemin har haft en stor inverkan på JF:s verksamhet under verksamhetsåret 20/21 
och försvårat uppfyllandet av många av de ändamål som föreningen ska verka för. I synnerhet 
har föreningens studiesociala verksamhet drabbats. Även föreläsningar, studiebesök, 
samarbeten med andra juridiska föreningar och knytandet av vänskapsband med andra 
studentföreningar har varit betydligt svårare att verka för under pandemin.  

Som ideell förening är JF helt och hållet beroende av frivilligt engagemang från föreningens 
aktiva medlemmar. Utan engagerade medlemmar kan föreningen inte verka. Situationen har 
påverkat föreningen på många plan. Under föregående verksamhetsår har föreningens 
medlemmar gått miste om den verksamhet som inte kan bedrivas, men även föreningens 
engagerade medlemmar har berövats på mycket av det arbete som skulle utföras. Om 
verksamheten fortsättningsvis hade bedrivits helt och hållet digitalt, som var fallet under 
verksamhetsåret 20/21 (med undantag för vissa evenemang), hade JF riskerat att drabbats av 
bristande engagemang och eventuellt förlust av sponsorer om verksamheten inte kunde bedrivas 
fysiskt.  

JF bär ett stort ansvar i begränsandet av smittspridningen av Covid-19. Förevarande dokument 
syftar till att reglera förhållningsregler som är nödvändiga för att begränsa smittspridningen i 
högsta möjliga mån.  
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Dokumentet syftar till att förtydliga för föreningens medlemmar och aktiva hur styrelsen 
beslutar att verksamheten ska bedrivas, samt under vilka förutsättningar fysisk verksamhet 
tillåts. Som framgår av det följande planerar styrelsen att under verksamhetsåret 21/22 bedriva 
en fysisk verksamhet, med möjligtvis vissa undantag från den fysiska verksamheten och istället 
bedriva vissa aspekter digitalt, om omständigheterna så kräver det.  Skulle hela verksamheten 
kunna bedrivas fysiskt (utifrån gällande restriktioner), ska detta självklart vara fallet, då JF:s 
verksamhet enligt tradition alltid har varit fysisk. 

Dokumentet utgår från Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, samt Folkhälso-
myndighetens lokala allmänna råd för Örebro län. Rektorsbeslut har också tagits i beaktning 
vid utformandet av dessa förhållningsregler.  

Förhållningsreglerna kommer att utvärderas och revideras löpande. Frågor om tillämpligheten 
ställs till föreningens styrelse via sekreterare@jforebro.se.   

Detta dokument och de restriktioner som gäller, ska kommuniceras till samtliga deltagare vid 
anordnande av fysiska möten, sammankomster och evenemang.   

Allmänt  
Folkhälsomyndigheten har beslutat att från och med den 29 september 2021 ska många av de 
restriktioner som tidigare var gällande tas bort, i synnerhet deltagartaken vid allmänna 
sammankomster samt begränsningen för att hyra lokaler vid privata sammankomster.1 Med 
hänsyn till detta är föreningens huvudregel för möten och andra sammankomster att de ska 
genomföras fysiskt. Detta under förutsättning att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 
rekommendationer följs för att minska smittspridningen av Covid-19 i högsta möjliga mån. 

I skrivande stund är Folkhälsomyndighetens samlade bedömning att Sverige kan gå in i steg 4  
i regeringens plan för avveckling av restriktionerna.2 Följaktligen innebär detta att det idag inte  
finns några begränsningar på max antal deltagare vid allmänna sammankomster, men att det  
vid större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar möjligtvis kan behövas  
särskilda regleringar, exempelvis att vaccinationsbevis kan krävas.3 Föreningens samman-
komster och evenemang torde dock inte vara av den omfattningen avseende antal deltagare att 
de skulle omfattas av en sådan särskild reglering. Alla sammankomster som föreningen 
anordnar ska präglas av de gällande restriktioner som finns och styrelsen ska se till att de 
rekommendationer och restriktioner som fortfarande kvarstår efterföljs.  

 
1 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/max-antal-deltagare-i-sammankomster-och-i-olika-
lokaler/  
2 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/regeringens-plan-for-
avveckling-av-restriktioner/  
3 https://www.regeringen.se/artiklar/2021/09/fler-restriktioner-tas-bort-fran-och-med-den-29-september/  
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Med hänsyn till att den samhälleliga smittspridningen har minskat markant under senare tid, 
samt att majoriteten av Sveriges befolkning har erhållit två doser vaccin,4 har styrelsen som 
förutsättning att verksamheten under verksamhetsåret 21/22 kan bedrivas fysiskt så länge de 
gällande riktlinjerna följs. Skulle dessa inte kunna efterföljas vid exempelvis ett evenemang, 
ska evenemanget istället bedrivas digitalt. Skulle den samhälleliga smittspridningen återigen 
öka och restriktionerna till följd därav bli mer restriktiva, ska naturligtvis även JF:s verksamhet 
således anpassas för att följa de då gällande restriktionerna.  

Det åligger dels styrelsen, dels föreningens medlemmar att tillsammans verka för att de rådande 
restriktionerna efterföljs för att tillsammans minska eventuell smittspridning. För att inte 
behöva återgå till en digital verksamhet och därmed ställa in många av föreningens inplanerade 
fysiska evenemang, krävs det att samtliga deltagare på evenemangen tillsammans tar ansvar för 
att minska smittspridning. Även om restriktionerna har lättat upp, deltagartaken har tagits bort 
och smitt- och dödsantalen har minskat, är det inte möjligt att nu i förväg förutse hur smitt-
spridningen ser ut i framtiden. Det krävs således att de nu vedertagna försiktighetsåtgärderna 
fortfarande efterföljs vid alla föreningens sammankomster, såsom att tvätta händerna och 
använda handsprit regelbundet samt att stanna hemma vid minsta symptom. Som en förening 
som har många fysiska sammankomster inplanerade, kan vi inte tolerera att styrelseledamöter 
eller medlemmar som är sjuka ändå dyker upp på evenemangen. Ingen får delta under 
evenemang vid uppvisande av förkylningssymptom, inte heller vid lindriga sådana.   

Möten  
Möten och andra sammanträden ska som huvudregel hållas fysiskt.  
 
För att sådana fysiska möten ska få hållas krävs att social distansering och Folkhälso-
myndighetens föreskrifter och rekommendationer iakttas. Det ska om det är möjligt hållas 
avstånd, samt att ingen med sjukdomssymptom får delta, inte heller vid lindriga sådana. Därtill 
ska det finnas möjlighet att bibehålla god handhygien. Det är varje enskild styrelseledamot som 
själv ansvarar för att de ovan uppställda kriterierna efterföljs. Kan någon inte delta under ett 
fysiskt möte på grund av förkylningssymptom, ska denne ges möjlighet att delta digitalt. 

Fysiska möten som ska hållas i JF-kontoret ska bokas i förväg, i förekommande fall via ansvarig 
styrelseledamot, i Google-kalendern ”Bokning av JF-kontor”.  
 

Evenemang   
De evenemang som föreningen anordnar ska som huvudregel genomföras fysiskt. Det utskott 
eller föreningsorgan som avser anordna ett fysiskt evenemang ska: 
• Kontinuerligt hålla sig uppdaterade om smittspridning och sjukhusbeläggning i regionen 

samt de gällande restriktionerna. Utskottet bör löpande diskutera huruvida det fysiska 
evenemanget är lämpligt att genomföra. Detta bör vara en stående punkt på dagordningen 
för utskottets möten. 

 
4 https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-
visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/  
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• Skriftligen redogöra för hur evenemanget, på ett säkert och i praktiken genomförbart sätt, 
är anpassat utifrån rådande restriktioner och föreningens förhållningsregler enligt 
förevarande dokument. 
 

• Planera evenemanget utifrån risken att någon i utskottet inte kan delta på grund av 
förkylningssymptom. 
 

• I största möjliga mån boka lokaler, underhållning, aktiviteter m.m. med avbokningsskydd. 
Den styrelseledamot som är ansvarig för evenemanget (”ansvarig styrelseledamot”) ska 
bedöma om avbokningsskyddet är tillräckligt starkt. Är det inte möjligt att boka med 
avbokningsskydd ska ansvarig styrelseledamot avgöra om bokningen kan göras utan 
avbokningsskydd. För Medborgarjuristerna och Juristmässan är det projektledaren som gör 
dessa bedömningar. 
 

• Uppmana medlemmar att avstå från att delta om de känner förkylningssymtom. 
 
• Om möjligt, upprätta ett system för de som känner förkylningssymtom att lämna över eller 

sälja sin plats på ett evenemang till en annan medlem. 
 
Ansvarig styrelseledamot för utskottet, eller projektledaren för det föreningsorgan som bedriver 
den fysiska verksamheten, ansvarar för att punkterna ovan efterföljs. 
 
Styrelsen har alltid befogenhet att ställa in ett fysiskt evenemang om det inte skulle vara 
lämpligt att genomföra. 
 
Ansvarig styrelseledamots mandat   
Ansvarig styrelseledamot är den som ansvarar för utskottet som ordnar evenemanget. Om 
förhållningsreglerna inte efterlevs har ansvarig styrelseledamot rätt att stänga ned evenemanget, 
mötet eller sammanträdet på plats. En rapport om vad som föregick nedstängningen ska av 
ansvarig styrelseledamot, senast fem vardagar efter nedstängningen ägde rum, lämnas in till 
styrelsen i förekommande fall. Ansvarig styrelseledamot har även rätt att avvisa deltagare vid 
evenemang som inte efterlever förhållningsreglerna.   
 
Beslut fattat den 2021-10-12 av styrelsen för Juridiska Föreningen vid Örebro universitet. 

Förevarande dokument gäller tills vidare. Dokument kan av styrelsen komma att upphävas, 
revideras eller förlängas. 


