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1. Föreningens syfte
Juridiska Föreningen vid Örebro universitet (nedan JF eller föreningen) är en ideell
studentförening för jurist- och rättsvetarstudenter vid Örebro universitet. Föreningen är
fristående från Örebro Studentkår och drivs därmed genom ideellt engagemang av
universitetets jurist- och rättsvetarstudenter. Vad som utgör föreningens syfte framgår av 1
kap. §§ 1–2 i Juridiska Föreningen vid Örebro universitets stadgar.

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

1 kap. § 2 Föreningens stadgar:
“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.”
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2. Styrelsens sammansättning
På valmötet den 27 april 2022 valdes styrelsen inför föreningens verksamhetsår 22/23 enligt
ordningen nedan.

Ordförande Nilufer Nouri
Vice ordförande Anton Holm
Sekreterare Katarina Filipovska
Ekonomiansvarig David Sellberg
Studiesocialt ansvarig Moa Werner
Näringslivsansvarig Mehdi Mohamed
Utbildningsansvarig Juristprogrammet Alexander Stjernlycke Rickmer
Utbildningsansvarig Rättsvetenskapliga programmet Elsa Lundblad
Marknadsföringsansvarig Hanie Seraj
Aktivitetsansvarig Emelie Jakobsson

På valmötet den 27 april 2022 valdes även Magnus Kristoffersson fortsatt till föreningens
revisor samt Isak Bergström fortsatt till skyddsombud för föreningen under verksamhetsåret
22/23.

3. Föreningens verksamhetsmål 22/23
För varje verksamhetsår har föreningens styrelse ett antal verksamhetsmål som den i största
möjliga mån ska sträva efter att uppnå under året. Innevarande styrelse beslutade den 2 juli
2022 om tre övergripande verksamhetsmål som såväl styrelsens som föreningens arbete i
helhet ska präglas av under verksamhetsåret.

Verksamhetsmålen som beslutades om är följande:
1) Stärka gemenskapen
2) Stärka relationen med institutionen
3) En aktiv förening

Vad de övergripande verksamhetsmålen innebär mer djupgående och hur de ska uppnås
redogörs för av det följande avsnitten.

3.1. Stärka gemenskapen
Styrelsen anser att den föregående styrelsens arbete med dess verksamhetsmål “Stärka
föreningskänslan - tillsammans är vi JF” gav ett väldigt positivt resultat med högt
engagemang bland medlemmarna och vill sålunda fortsätta arbeta i samma bana. För det
innevarande verksamhetsåret valde vi att formulera målet som “Stärka gemenskapen”.
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Vidare anser styrelsen att gemenskapen mellan såväl de olika programmen som terminerna
kan bli bättre, vilket såklart skulle vara något positivt som också kan berika samtliga
studenters studietid. Sammanhållningen både i och mellan våra olika organ kan också bli
bättre. Avsikten är att fortsätta satsa på aktiviteter som stärker sammanhållningen i högre
grad, exempelvis kick-offs och utskottssittningar.

Rättsvetarstudenter är underrepresenterade i deltagandet på våra evenemang i relation till
juriststudenter. Det är en klyfta vi önskar att motverka genom att locka fler rättsvetare till att
aktivt delta i föreningens verksamhet. Konkret sker detta bland annat genom att mer hänsyn
tas till rättsvetarstudenternas intressen inför Juristmässan och inom näringslivsutskottets
verksamhet, samt genom en större ekonomisk satsning på Rättsvetardagen jämfört med
tidigare år.

3.2. Stärka relationen med institutionen
Både jurist- och det rättsvetenskapliga programmet ligger inom universitetets organisation
under Juridicums ansvar. Juridicum är en enhet som är del av institutionen för juridik,
psykologi och socialt arbete (JPS). I dagsläger anser vi att föreningen har en god relation med
Juridicum, vilket är något vi avser förvalta med största omtanke.

Det finns många anledningar för föreningen att värna om den goda relation som idag finns.
Bland annat ökar föreningens inflytande genom utbildningsbevakningen och i andra
studierelaterade frågor eftersom föreningen, till skillnad från en studentkår, inte innehar
någon lagstadgad rätt till studentinflytande genom högskolelagen (1992:1434) eller
högskoleförordningen (1993:100). En god ton och att vara välvilligt inställd utgör istället
grunden för vårt inflytande. Vidare är samarbetet med institutionen gynnsamt vid vissa andra
aktiviteter eftersom vi till exempel ges möjlighet att vara i Ljuspunkten som är belägen
bredvid Juridicums lokaler, vilket är väldigt uppskattat från vår sida.

Ett axplock av de saker föreningen kommer att fortsätta arbeta med för att stärka relationen
med institutionen är:

● Driva en aktiv och seriös utbildningsbevakning,

● Delta  i arrangerandet av diplomeringsceremonierna,

● Bjuda in representanter till olika tillställningar föreningen arrangerar, såsom
slottsbalen och Juristmässans bankett,

● Genomföra studierelaterade event tillsammans med representanter från Juridicum
kring juridiska frågor som intresserar såväl representanterna som studenterna,
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● Försöka genomföra någon gemensam aktivitet och middag med representanter från
föreningen och Juridicum, numera är detta nästan en tradition och vi hoppas att i år
inte blir den sista måltiden,

● I övrigt bistå Juridicum i frågor där studenternas synpunkter kan vara av värde,
exempelvis frågan om vilka fördjupningskurser som studenterna önskar.

3.3. En aktiv förening
Covid-19-pandemin och dess effekter var ett stort slag mot allt föreningsliv. Den föregående
styrelsen gjorde ett väldigt bra jobb med att framgångsfullt bygga upp föreningens fysiska
verksamhet efter ett år där det mesta stått stilla. Engagemanget för föreningen idag är relativt
högt, men det är inte något som vi tar för givet inför framtiden. En stor utmaning det
kommande verksamhetsåret är att inte bara bevara det engagemang som idag finns, utan att
förhoppningsvis även öka det inför kommande år.

För att lyckas med detta vill vi verka för en aktiv förening, hos JF ska det finnas ett
sammanhang för alla. Den studiesociala verksamheten är omfattande och väldigt uppskattad
bland våra medlemmar, vilket inte är något vi ämnar att ändra på. Däremot måste man
komma ihåg att det finns många som inte intresserar sig för denna verksamhet också, därför
vill vi även arrangera fler evenemang som inte är studiesociala. Det kan då vara frågan om
bland annat idrotts-, studie- och utbildningsrelaterade event. Vår ambition är även att i större
utsträckning marknadsföra både dessa evenemang och de engagerade medlemmarna för att
lyfta fram den delen av föreningen. Genom att göra det hoppas vi även kunna fånga upp fler
av de juridikstudenter som av olika anledningar inte har helt kommit in i studentlivet ännu.

4. Ekonomi
4.1. Föreningens ekonomiska läge

Föreningens ekonomiska situation är i nuläget inte särskilt stark. I samband med rättelsen
som skickats in till Skatteverket avsatte föreningen pengar motsvarande det belopp som man
beräknat att föreningen är skyldig Skatteverket. Med anledning av detta kan föreningen i
tiden kring arbetsmarknadsmässan bli någorlunda illikvid, vilket kommer kräva förebyggande
åtgärder. Positivt är dock att årets arbetsmarknadsmässa väntas generera ett väsentligt högre
resultat än föregående år. Föreningen bör därmed i slutet av verksamhetsåret ha genererat en
relativt stor vinst. Ökade intäkter från sponsorer bidrar även det till att årets budget tyder på
ett väldigt positivt resultat, välbehövligt inför kommande lågkonjunktur samt för att stärka
föreningens kapital.
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4.2. Föreningens nya skattesituation
Föreningen har konstaterat sig vara obegränsat skatteskyldig. Utöver rättelsen som skickats in
till Skatteverket har andra åtgärder vidtagits. Föreningen har bland annat börjat ta ut
mervärdesskatt för samtlig försäljning, exempelvis vid försäljning av biljetter till evenemang.

4.3. Anlitandet av en redovisningsbyrå
I våras togs beslutet att anlita en redovisningsbyrå till föreningen. Detta med syfte att
bokföring och andra uppgifter skulle skötas av någon mer kompetent för att säkerställa att
denna blir korrekt utförd. Föreningen valde då att anlita Revidacta i Åre för att sköta
föreningens bokföring samt bokslut. Detta sker i samarbete med ekonomiansvarig.

Innevarande verksamhetsår, som är det första där Revidacta bistår föreningen, väntas
kostnaderna för revisionsbyrån vara relativt höga. I och med att det är ett uppstartsarbete samt
att rutiner för samarbetet ska tas fram kommer föreningen behöva mer hjälp. Förhoppningen
är dock att inför nästa verksamhetsår ska samarbetet vara så pass väl utformat att nästa
ekonomiansvarig kan ta över och enkelt följa den arbetsordning som tagits fram under det
innevarande verksamhetsåret.

5. Jämlikhetsarbete
Som framgår av stadgarna bygger föreningen på “demokratiska, icke-diskriminerande och
inkluderande värdegrunder”.1 Tidigare år har föreningens arbete på området primärt drivits av
jämlikhetsutskottet under ledning av vice ordförande, men efter att det beslutades att lägga
ner utskottet inför detta verksamhetsår har ansvaret för jämlikhetsarbetet flyttats över till
sekreteraren.

Beslutet att lägga ned jämlikhetsutskottet grundade sig på en översikt av de olika
styrelseposternas ansvarsområden. En slutsats från översikten var att vice ordförande
behövde avlastning för att i sin tur kunna avlasta ordföranden. Att starta upp ett utskott, leda
det och ha det under sitt ansvar innebär mycket arbete för alla styrelseledamöter. Vidare
ansåg styrelsen att även fast det arbetet utskottet gjort det senaste åren har varit bra, hade det
inte stor påverkan på ett aktivt jämlikhetsarbete. En majoritet av den föregående styrelsen
ansåg inte att utskottet utgjorde en tillräcklig resurs för att bedriva ett önskvärt
jämlikhetsarbete, varför utskottet lades ner för att avlasta styrelsen tills dess en bättre lösning
avseende jämlikhetsarbetet hittats.2

Att jämlikhetsutskottet lagts ned innebär självklart inte att föreningen slutat att arbeta med
jämlikhetsfrågor. Likt tidigare har och kommer styrelsen alltid att arbeta i enlighet med den

2 Se protokoll från styrelsemötet den 19 februari 2022 för den fullständiga motiveringen.
1 Se 1 kap. § 1 i stadgarna.
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värdegrund som föreskrivs i våra stadgar. Jämlikhetsaspekter i föreningens arbete är något
som beaktas vid samtliga tillämpliga frågor.

Vidare är ett samarbete med Feministiska Juriststudenter Örebro (FemJur) något som
diskuterats sedan beslutet att lägga ned jämlikhetsutskottet fattades. Det är något som
föreningen ser positivt på, samt avser undersöka möjligheterna för. I skrivande stund har en
diskussion kring ett samarbete mellan JF och FemJur inletts.

6. Näringsliv
Styrelsens näringslivsansvarig är den som hjälper föreningens medlemmar att knyta kontakter
med näringslivet samt ser till att föreningen får in pengar genom samarbeten. Ansvaret är
således gentemot medlemmar att ge möjlighet till kontakt med näringslivet, gentemot
styrelsekollegor att kontinuerligt informera om samarbetet samt gentemot samarbetspartnerna
att dessa ska finna värde i ett fortsatt samarbete. Näringslivsansvariges ambition under det
kommande året är att agera för våra medlemmars bästa samtidigt som han tillgodoser våra
partners behov.

6.1. Näringslivsutskottet
Nytt för i år är att vi slår ihop SJM- och näringslivsutskottet i ett. Detta för att effektivisera
arbetet och för att vi tror att det blir bättre sammanhållning i utskottet. För att fullfölja våra
avtal med byråerna kommer vi att arbeta hårt för att få in en rimlig mängd event med jämna
mellanrum. Målet är att eventen inte är för tätt intill varandra men inte heller för långt ifrån
varandra. Dessutom är vårt mål att få dessa event så kreativa som möjligt för att göra de mer
attraktiva för en bredare målgrupp. För att klara av detta kommer det krävas att vi i styrelsen
har god kommunikation kring planerade event samt en noga planering med näringslivs-
utskottet.

6.2. Förhandlingar med näringslivet
Ett huvudansvarsområde för näringslivsansvarig är att förnya och förhandla avtal med våra
partners. Föregående styrelse har röstat igenom en höjning av kostnaden för avtalen och det
kommer att kräva arbete för att få våra samarbetspartners att gå med på en sådan höjning. En
strategi kommer vara att göra de så nöjda som möjligt i samarbetet så att de anser att det är
värt att betala ett högre pris, en annan kommer att vara att åka till våra samarbetspartners
personligen och träffa dem i de fall det är möjligt.

6.3. Stockholmsresan
En av de mest uppskattade näringslivsaktiviteterna återkommer även i år, Stockholmsresan.
Efter förra årets lyckade iteration är målet att i år ytterligare utveckla resan. En av idéerna är
att anpassa det efter deltagarna och dela upp dem i två grupper. En grupp besöker i sedvanlig
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ordning de affärsjuridiska byråerna, medans den andra kan besöka myndigheter och andra
liknande arbetsgivare. På så sätt blir kan resan bli attraktiv för fler än de som intresserar sig
för affärsjuridik och vara mer produktiv och gynnsam för deltagarna. Dock vill vi även ge
utrymme till utskottet att vara med i planeringen och utformningen av resan.

7. Studiesocialt
Posten som studiesocialt ansvarig för Juridiska Föreningen vid Örebro Universitet innebär ett
ansvar att planera och genomföra studiesociala evenemang för föreningens medlemmar.
Ansvaret innefattar dels att anordna traditionsenliga, återkommande evenemang som
slottsbalen och midnattssittningen och dels att utefter medlemmarnas intressen anordna
mindre event som pubkvällar. Till sin hjälp har studiesocialt ansvarig två utskott,
eventutskottet och balutskottet, som genom sitt arbete kommer att bidra till en bättre studietid
för föreningens medlemmar.

Studiesocialt ansvarig har som främsta ansvarsområde att anordna studiesociala evenemang
för föreningens medlemmar och bidra till en roligare studietid. Studiesociala evenemang är
en stor möjlighet att förgylla studenternas studietid och skapa en god stämning på
utbildningen. Genom evenemangen ges studenterna en möjlighet att träffa och lära känna fler
studenter från andra terminer och ett annat program vilket relaterar till föreningens mål att
stärka gemenskapen. För att alla ska känna sig inkluderade kommer även eventen att varieras
där både finsittningar, mer avslappnade JF-pubkvällar samt fler aktiviteter som bowling och
on air game show kommer att anordnas.

7.1. Eventutskottet
Eventutskottet kommer att planera och genomföra de flesta av föreningens studiesociala
evenemang med undantag för slottsbalen. Eventutskottet kommer därmed att anordna
sittningar, vissa årliga evenemang samt JF-pub/klubb. Utskottet syftar till att avlasta
arbetsbördan för den studiesocialt ansvariga, då denne onekligen har mycket på sitt bord i och
med alla studiesociala evenemang som styrelsen planerar för.

7.2. Balutskottet
Balutskottet har som primär uppgift att anordna den traditionsenliga balen på Örebro slott.
Slottsbalen är troligen det mest efterlängtade evenemanget JF anordnar och det är ett väldigt
uppskattat evenemang bland medlemmarna. Balen är utan tvekan ett stort evenemang som
kräver mycket tid och planering, varför det finns ett utskott som enbart ska arbeta med att
anordna detta evenemang. Enligt tradition brukar slottsbalen infalla i samband med ett
JURO-möte/workshop, vilket innebär att representanter från samtliga juridiska föreningar i
Sverige också deltar på balen."

Hemsida: Org. nr. Adress
www.jforebro.se 802439-2782 Fakultetsgatan 1

701 82 Örebro

9



8. Marknadsföring
Marknadsföringsansvarig för Juridiska Föreningen vid Örebro universitet har ansvar över
föreningens sociala kanaler och marknadsföring av föreningens egna event, men även event
som anordnas av våra partners. I korthet innefattar posten ett övergripande ansvar över hur
föreningen når ut till medlemmarna, hur föreningen kan engagera medlemmarna genom
marknadsföringen samt hur event marknadsförs utåt, oavsett om det är för medlemmarna
eller näringslivet.

Målet det här verksamhetsåret är att kunna locka fler medlemmar till föreningen och till såväl
våra studierelaterade event, som våra studiesociala event och aktiviteter. Marknadsföringen
ska kunna förmedla den inklusivitet som vår förening strävar efter. Alla ska känna sig
välkomna genom öppenheten som styrelsen såsom utskotten visar resterande medlemmar och
icke-medlemmar. Genom de olika sociala kanalerna är målet att visa upp alla de olika sidorna
av JF Örebro och inte endast det studiesociala då inte alla studenter har det studiesociala
aspekten av studentlivet som prioritering. Att visa upp de andra sidorna av JF Örebro bidrar
till att vi öppnar upp föreningen för medlemmar med olika intressen.

8.1. Marknadsföringsutskottet
Marknadsföringsarbetet ska bedrivas med hjälp av marknadsföringsutskottet. Utskottets
arbete syftar till att dels locka fler följare till våra sociala medier, dels att utforma kreativa
förslag på inlägg och affischer/planscher. Det huvudsakliga ansvaret för publicering kommer
dock att ligga på marknadsföringsansvarig.

Utskottet ska jobba med kreativa idéer för att ge en större inblick i föreningen som lockar fler
medlemmar att engagera sig, samt för att nå ut till en större publik, till exempel genom en
satsning på föreningens YouTube-kanal. Det kommer också vara utskottets jobb att
genomföra ”tema-lunchöppet” och planera de eventen enligt budget. Fotografering vid
evenemang och aktiviteter, samt design av affischer/planscher är även uppgifter som kan
ankomma på utskottet.

9. Aktiviteter
Aktivitetsansvarig för Juridiska Föreningen arbetar mot en aktivare förening. Uppdrag är att
skapa roliga idrottsaktiviteter för medlemmar och därmed bidra till en roligare och aktivare
studietid. De huvudsakliga arbetet omfattar JF-idrotten, Åreresan, utlandsresan och JF-
olympiaden vilka genomförs med hjälp av två utskott.

9.1. Idrottsutskottet
Fokus detta verksamhetsår kommer likt de senaste åren ligga på kvalitet över kvantitet, med
färre och större aktiviteter som förhoppningsvis lockar fler medlemmar. Fortsatt ser vi
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idrottsaktiviteterna och resorna som ett perfekt sätt att stärka gemenskapen över terminerna.
Vi vill att alla ska känna sig välkomna att delta på idrottsaktiviteterna utan att man behöver
känna någon annan på plats sen innan, man ska känna sig välkommen i föreningen oavsett
om man är T1:a eller T9:a samt om man varit med innan eller om det är första gången.

9.2. Reseutskottet
Reseutskottet är ett nytt utskott för i år där vi slagit ihop Åreresan och utlandsresan till ett
utskott för att effektivisera arbetet så mycket som möjligt. Åreresan är ett av de mest
efterlängtade aktiviteterna bland medlemmarna, men det är likväl en omfattande aktivitet som
kräver mycket planering och förberedelser. Vidare är det nu flera år sedan Åreresan kunde
genomföras vilket betyder att vi är lite extra taggade på att äntligen kunna erbjuda våra
medlemmar möjlighet att åka på den igen.

Likt Åreresan är det flera år sedan utlandsresan genomfördes senaste gången, förhoppningen
är att i år äntligen kunna återinföra den igen. Eftersom det inte finns mycket information om
den senaste resan känner vi att vi har väldigt fria händer att utforma och utveckla resan. Målet
är att lägga grunden för en uppskattad årlig tradition som kommer finnas kvar länge.

10. Utbildningsarbete
Enligt stadgarna ska föreningen “verka för att utbildningen för alla juridikstudenter håller en
hög kvalitet genom utbildningsbevakning och genom att informera studenterna om deras
rättigheter (...)”.3 Utbildningsbevakningen är en av föreningens viktigaste beståndsdelar och
den uppfyller ett väsentligt syfte som ständigt bör vara i fokus. JF är trots allt en förening för
studenter, vilket innebär att studierna i mångt och mycket är högsta prioritet hos de flesta
studenterna. Studierna ska således vara av så hög kvalitet som möjligt och där fyller
utbildningsbevakningen en viktig funktion

10.1. Utbildningsbevakning
Målet med utbildningsbevakningen är att den ska vara seriös och konstruktiv, där fokus
kommer att ligga på studentinflytande och transparens. Med “seriös” avses att
utbildningsbevakningen ska bedrivas med intention att höja kvalitén på utbildningen och med
“konstruktiv” avses att det ska hållas ett nära samarbete med institutionen för att alltid hitta
en väg framåt. Genom samarbetet med institutionen kan detta åstadkommas och därmed kan
studenterna få ett inflytande över utbildningen samtidigt som studenterna hålls uppdaterade
om utbildningen genom råden som agerar som språkrör för varje klass.

Under det innevarande verksamhetsåret kommer vi fortsätta arbeta enligt den nya
omstruktureringen som genomfördes för utbildningsbevakningen under verksamhetsår 20/21.

3 Se 1 kap. § 2 första punkten i stadgarna.
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I syfte att förtydliga de roller som utbildningsbevakningen består av infördes ett högsta organ
inom utbildningsbevakningen, Tripletten. Organet består av vice ordförande och utbildnings-
ansvariga för jurist- respektive det rättsvetenskapliga programmet.

Arbetet i tripletten leds av vice ordförande eftersom den har det övergripande utbildnings-
ansvaret. Av denna anledning arbetar gruppen främst med större och mer övergripande frågor,
den löpande utbildningsbevakningen sköts fortfarande av de utbildningsansvariga. Tripletten
fungerar även som ett diskussionsforum med hänsyn till samtliga frågor någon av
ledamöterna kan vilja diskutera.

Under Tripletten verkar det ”Mogenska rådet” (det stora rådet) som består av utbildnings-
bevakare i form av klassrepresentanter (s.k. utbildningsråd). Det finns ett Mogenskt råd för
juristprogrammet och ett Mogenskt råd för det rättsvetenskapliga programmet. De mogenska
råden syftar till att arbeta med den löpande utbildningsbevakningen, med ledning av
föreningens utbildningsansvariga

10.2. Mentorskapsprogrammet
Mentorskapsprogrammet har som mål att vara ett ordentligt välkomnande för nya
juridikstudenter. De nya studenterna ska känna att det finns en förening för dem som
tillgodoser deras sociala behov och samtidigt ger dem inflytande över utbildningen.
Mentorskapsprogrammet ska sammanföra studenter från olika terminer och skapa en första
kontakt med andra studenter på högre terminer. I och med att Mentorskapsprogrammet också
handlar om mentorer som ska tillsättas för att guida de nya studenterna är det viktigt att
motivera mentorerna. Att vara mentor ska inte kännas som en börda, snarare ett nöje och det
ska kännas som något värdefullt. Här är det viktigt att kombinera nytta med nöje.

I slutet av september anordnade båda utbildningsansvariga en mentorskapsmiddag där
samtliga mentorer och nystudenter blev inbjudna till att tillsammans äta middag och lära
känna varandra. Middagen var väldigt uppskattad bland såväl mentorer som nystudenter

10.3. Diplomeringsceremoni
Målet med varje diplomeringsceremoni är att ge studenter som avslutar sin utbildning ett
värdigt avslut av sin studietid. Ceremonin genomförs i samarbete med institutionen och ska
kännas högtidlig, professionell och respektera de ansträngningar som utbildningen kräver.
Likt de två senaste verksamhetsåren är utgångspunkten att det nu hålls en separat ceremoni
för jurister respektive rättsvetare. Ändringen genomfördes efter studenternas önskemål och i
samråd med institutionen.

Förra året valde styrelsen att lägga ner diplomeringsutskottet i ett led att effektivisera
föreningens organisation. Ansvaret för ceremonierna ligger kvar på utbildningsansvariga som
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nu kan ta hjälp av styrelsen, istället för ett utskott, vid behov. Utskottets huvudsakliga arbete
var att planera och genomföra en avslutningssittningen för respektive klass, ett uppdrag som
numera ligger på eventutskottet. Vi är övertygade om att vi kommer kunna leverera en lika
minnesvärd ceremoni och avslutningssittning efter den organisatoriska ändringen.

10.4. Rättsvetardagen
Efter förra årets väldigt lyckade återuppstart och förnyelse av konceptet rättsvetardagen är vår
förhoppning att eventet ska komma att bli ett återkommande och uppskattat sådant, särskilt av
våra medlemmar på det rättsvetenskapliga programmet. Ambitionen med rättsvetardagen är
att studenterna som läser det rättsvetenskapliga programmet ska få en bredare inblick kring
vad de kan jobba med. Vad som skiljer dem från juristerna och hur deras framtidsmöjligheter
ser ut. För att planera och genomföra rättsvetardagen har ett utskott tillsatts.

Detta året är ambition kring rättsvetardagen att den ska ha ett upplägg mer likt juristmässan,
samtidigt finns det en utmaning kring att inte få rättsvetardagen att konkurrera med
Juristmässan som är en stor intäktskälla för föreningen. Denna utmaning innebär en
balansgång hela styrelsen får hjälpa till med att anpassa för att alla ska bli nöjda.

10.5. JURO
JURO, Juris Studerandes Riksorganisation, är en nationell samarbetsorganisation som samlar
representanter från samtliga juridiska föreningar i Sverige. JF Örebros JURO-representanter,
som sitter i JUROs styrelse med representanter från övriga lärosäten, utgörs av vice
ordförande och utbildningsansvarig för juristprogrammet. Organisationens verksamhets-
område är studentfackliga och utbildningspolitiska frågor som berör Sveriges juriststudenter.

Både vice ordförande och utbildningsansvarig för juristprogrammet kommer att fortsätta
arbeta för att JF Örebros intressen efterses i JUROs framtida arbete. I dagsläget har vice
ordförande och utbildningsansvarig för juristprogrammet redan ett tätt samarbete i
utbildningsfrågor genom både Tripletten och JURO, och det är väsentligt att detta samarbete
fortsätter under verksamhetsåret. Det som diskuteras på JURO-mötena framförs sedan till
styrelsen, så att även resten av styrelseledamöterna är medvetna om JURO-arbetet. I
skrivande stund har det inte varit ett JURO-möte ännu, det första kommer att äga rum i
Uppsala den 29 oktober.

11. Juristmässan
Efter att Covid-19-pandemin markant påverkat förutsättningarna för Juristmässan (JM) de
senaste två åren, 2020 med en flyttad mässa till februari 2021 och följaktligen en förkortad tid
att planera inför mässan i november 2021, är vi åter på spår igen. Projektledare Linnea Uhr
och vice projektledare Philip Lander har tillsammans med sitt team på totalt 20 engagerade
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medlemmar haft hela året att planera inför den kommande upplaga av mässan, vilket de gjort
ett fantastiskt jobb med. I sedvanlig ordning kommer två förkvällar anordnas med intressanta
föreläsare för såväl jurist- som rättsvetarstudenter.

En rad ändringar har gjorts i år, bland annat en översikt av utställaravgifterna och ny
mjukvara till JMs hemsida vilket ger nya tekniska möjligheter. Ett exempel på det är att en
digital mässkarta kan komma att finnas. En annan fördel är ett moderniserat förfarande för
inhämtandet av uppgifter. Utställare behöver inte längre maila fram och tillbaka samt fylla i
google-formulär, utan numera loggar de in på den nya hemsida och kan där direkt fylla i alla
nödvändiga uppgifter. Inte bara innebär det nya systemet en effektivisering för JMs arbete
utan det är också något som hjälper att rättfärdiga de högre priserna för utställarna eftersom
hela upplevelsen blir enklare och mer professionell. Med rekordmånga utställare och även en
bankett som blir större än någonsin går JM mot ett beräknat resultat på 513 000 kr, vilket
utgör en substantiell del av föreningens inkomster under året.

12. Medborgarjuristerna
Medborgarjuristerna (MBJ) är ett relativt självständigt utskott inom JF och dess verksamhet
bedrivs i samarbete med Örebro Kommun. MBJ erbjuder gratis juridisk rådgivning för
kommunens invånare. Det är projektledarna som leder verksamheten. Av tradition undviker
JF:s styrelse att bestämma över projektledarnas utformning av verksamheten och styrelsen
brukar begränsa sitt inflytande till att endast tillsätta projektledare och fastställa MBJ:s
budget, vilket även är avsikten detta år.

Föreningens styrelsen för verksamhetsåret 21/22 tillsatte Julia Berggren till projektledare och
Simon Lindkvist till vice projektledare. I utskottet finns under höstterminen 2022 åtta stycken
rådgivare. MBJ har gjort ett strålande arbete med att anpassa verksamheten både under och
efter Covid-19-pandemin och bedriver idag både fysisk och digital rådgivning. De fysiska
mötena sker i lokaler som Örebro kommun tillhandahåller.

Projektledarna för MBJ arbetar för närvarande med att effektivisera ärendehanteringen,
utveckla hanteringen av klienters personuppgifter, utöka marknadsföringen av MBJ och i
samråd med styrelsen utveckla ansöknings- och överlämningsprocessen för nya projektledare.
Dessutom utformas ett samarbete med advokathuset Actus som handlar om att rådgivarna ska
få chansen att knyta kontakt med arbetslivet samt få information om den praktiska delen av
juridiken.
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13. Prima Facie
Tidigare år har verksamheten för Prima Facie (PF) bedrivits genom en separat förening som
ägdes och finansierades av JF. Efter en utredning under det föregående verksamhetsåret kom
styrelsen och tidningens redaktion gemensamt fram till att PFs verksamhet borde införas
direkt i JF:s organisation igen. Efter styrelsebeslut av styrelsen 21/22 utgör PFs redaktion
numera ett utskott, likt alla andra, direkt underställda styrelsen. Ambitionen är dock att PF
fortfarande skall bedrivas fristående från styrelsens inblandning, mycket likt MBJ.

Hemsida: Org. nr. Adress
www.jforebro.se 802439-2782 Fakultetsgatan 1

701 82 Örebro

15



Proposition om styrelsens förslag till
valberedningen 22/23
Inför ordinarie föreningsstämma den 9 november 2022

Styrelsen föreslår Frida Holmén som kandidat till valberedningen
Frida Holmén har under verksamhetsåret 20/21 suttit i styrelsen med rollen som
marknadsföringsansvarig. Frida har visat ett stort engagemang för föreningen och är, genom
sitt tidigare uppdrag som styrelseledamot, mycket väl införstådd med styrelsearbetet. Fridas
erfarenhet av att sitta i styrelsen gör också att hon har en god förståelse för föreningens
verksamhet i stort. Mot bakgrund av det anförda är styrelsen övertygad om att Frida kommer
göra ett utmärkt jobb i valberedningen 22/23.

Styrelsen föreslår Philip Lander som kandidat till valberedningen
Philip Lander har under de senaste åren visat ett mycket stort engagemang för Juridiska
Föreningen och föreningens tillhörande arbetsmarknadsmässa. Philip har suttit i en av
Juristmässans arbetsgrupper 2021 och är idag aktiv som vice projektledare för Juristmässan
2022. I egenskap av vice projektledare har Philip tagit ett mycket stort ansvar för att driva
arbetsmarknadsmässans arbete framåt. Detta har han gjort med mognad och driftighet. Det är
styrelsens uppfattning att Philip med sina egenskaper är en utmärkt kandidat för att sitta i
valberedningen 22/23.
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Motion om utdelande av hedersmedlemskap 

till Anton Holm 
In.for ordinarie /öreningsstämma den 9 november 2022 

Att engagera ~ig i Juridiska Föreningen (JF) är något som tar !TIYcket tid och energi, och An:ton 

l:0 lms starka engagemang har gått utöver det vanliga. Anton debuterade med en aktiv roll i JF 

Orebro redan på termin ett, och inte bara det, utan också i en av föreningens viktigaste uppdrag 

- som klassrepresentant i utbildningsbevakningen (utskottsledamot i Mogenska Rådet V Å 

19/20). Här imponerade han snabbt med insiktsfulla åsikter och skarpa förslag för att göra 

juristprogrammet bättre för sina medstudenter. Andra året på programmet fortsatte han med 

samma uppdrag, och erbjöd därutöver alltid en hjälpande hand till (en mycket tacksam) 

ansvarig styrelseledamot och deltog i flertalet utbildningsrelaterade projekt som gick utanför 

hans egentliga uppdrag (VA 20/21 ). 

Ingen kunde därefter varit bättre lämpad att efterföljande verksamhetsår (VÅ 21/22) ta över 

styrelserollen som just utbildningsansvarig för juristprogrammet. Inte bara var Anton som 

gjord för rollen som utbildningsansvarig, han skulle också kunna titulera sig styrelsens bäst 

pålästa ledamot i snudd på samtliga föreningsangelägenheter, och styrelsens klippa. Anton stod 

redo för allt föreningslivet kunde erbjuda; såsom oräkneliga möten, baler, friluftsdagar, 

styrelsehäng, sittningar och efterföljande städ. Därutöver ställde han upp när vi styrelsekollegor 

behövde hjälp i våra ansvarsområden, behövde byta lunchöppet, och deltog i flera 

arbetsgrupper under året. 

Att Anton Holm nu verksamhetsåret 22/23 sitter på posten som vice ordförande är något 

föreningen ska vara väldigt tacksam för. En mer kompetent person att axla det yttersta ansvaret 

för föreningens utbildningsarbete och tillsammans med ordförande inneha föreningens 

övergripande ansvar, kommer vara snudd på omöjlig att hitta. 

Ingen kan komma i närheten av Antons perfekta balans mellan ett simpelt "yup" och en längre 

utläggning som golvar alla andras motargument. Antons analytiska förmåga, lugn och 

konstanta driv för såväl de viktiga utbildningsfrågorna som föreningen i övrigt har verkligen 

genomsyrat JF till det bättre. 

Med detta sagt önskar vi att föreningsstämman förärar Anton Holm med ett hedersmedlemskap 

i Juridiska Föreningen vid Örebro universitet. 

Hedda Lindahl, Matilda Andersson och Rojan Arikan. 



 

 

 

 

Motion om utdelande av hedersmedlemskap 

till Nilufer Nouri 
Inför ordinarie föreningsstämma den 9 november 2022 

 
 

Nilufer Nouri har sedan sitt första år på juristprogrammet visat ett stort engagemang i Juridiska 

Föreningen (JF), något som kräver både mycket tid och energi. Verksamhetsår 2020/2021 satt 

Nilufer som ordförande i balutskottet. Nästkommande verksamhetsår 2021/2022 axlade hon 

inte bara rollen som studiesocialt ansvarig i föreningen, utan även som bankettansvarig för 

Juristmässan, två uppdrag som hon genomförde med enastående resultat. Nuvarande 

verksamhetsår sitter hon dessutom som ordförande i föreningen. Med tanke på resultaten av 

hennes tidigare åtaganden i föreningen och den stora trygghet som hon konstant förmedlade 

under föregående verksamhetsår, är vi övertygade om att hon även genomför uppdraget som 

ordförande för JF med bravur.   

 

Nilufer har alltid visat prov på ett stort engagemang och en målmedvetenhet som inte många 

besitter. Hon har med sin stora motivation jagat reda på gamla traditioner utan att själv ha 

deltagit på ett enda studentevent tidigare och utvecklat dessa på ett kreativt sätt. Ett 

illustrerande exempel är hennes outtröttliga jakt på en lokal för balens efterfest. Efter säkert 20 

nekade lokalförfrågningar lyckades hon ändå trolla fram en gömd pärla som blev en unik 

inramning på en annars så traditionell kväll. Resultatet av hennes arbete har alltid varit 

fantastiskt och hennes driv, ödmjukhet och tålmodighet är en stor inspirationskälla.   

 

Med alla uppdrag Nilufer tagit sig an har hon vidare visat att hon klarar att ha många bollar i 

luften, samtidigt som hon är lösningsorienterad och alltid uppvisar ett leende på läpparna. Bara 

det faktum att hon under påtaglig stress lyckades genomföra både uppdraget som studiesocialt 

ansvarig för JF och bankettansvarig för Juristmässan samtidigt, och därmed under samma 

verksamhetsår arrangerade JF:s två största sittningar, visar på en otrolig briljans. Hon har inte 

bara varit en fantastisk styrelsekollega utan även vän, som alltid ställer upp när det behövs. 

Hennes driv och engagemang motiverar oss och det har varit en ära att få arbeta tillsammans 

med henne under vårt gemensamma verksamhetsår 2021/2022.    

 

Med detta sagt önskar vi att föreningsstämman förärar Nilufer Nouri med ett 

hedersmedlemskap i Juridiska Föreningen vid Örebro universitet.  

 

Hedda Lindahl, Matilda Andersson och Rojan Arikan.  

 

 



Motion om utdelande av hedersmedlemskap
till Mehdi Mohamed
Inför ordinarie föreningsstämma den 9 november 2022

Engagemang i Juridiska Föreningen vid Örebro universitet är något som utan tvekan är såväl
energi- som tidskrävande – det kan nog de flesta här på föreningsstämman intyga. Trots det
har Mehdi Mohamed valt att engagera sig i föreningen för tredje året i rad. Att under två av
dessa tre år dessutom vara engagerad i egenskap av styrelseledamot är något som enligt vår
mening bör uppmärksammas och hyllas.

Mehdi började sin JF-resa redan vid starten av sin första termin på det rättsvetenskapliga pro-
grammet, verksamhetsåret 20/21. Då var han engagerad som utskottsledamot i två utskott –
näringslivsutskottet och mogenska rådet RP. Verksamhetsåret 21/22 satt han i egenskap av
utbildningsansvarig för det rättsvetenskapliga programmet och vi alla tre kan intyga att han
skötte sin roll som utbildningsansvarig RP med briljans. Detta verksamhetsår (22/23) sitter
han som näringslivsansvarig och trots att knappt ett halvår har gått av verksamhetsåret, har vi
inte utan förvåning fått höra mycket beröm från hans styrelsekollegor om hans prestation.

Vid alla av Mehdis åtaganden inom föreningen har han ständigt visat framfötterna vad gäller
kreativitet och målmedvetenhet. Han har alltid storslagna visioner och idéer som inte sällan
når mållinjen. Under hans år som utbildningsansvarig var hans engagemang för utbildnings-
frågor, det rättsvetenskapliga programmet samt föreningen i övrigt något utöver det vanliga.
Vi kan med gott samvete intyga att Mehdi definitivt har kontinuerligt arbetat för att lyfta
såväl det rättsvetenskapliga programmet som rättsvetarstudenterna i alla möjliga olika
JF-sammanhang. Rättsvetardagen är ett utmärkt exempel på detta, som i sitt största format
någonsin genomfördes med ett beundransvärt resultat.

Mehdis engagemang för föreningen har vidare återspeglats vid ansökan till den nuvarande
styrelsen. Hans stora engagemang för föreningen och dess angelägenheter tog sig uttryck i att
han ansökte om fyra styrelseposter. Däremot var han så mån om föreningens bästa att han
frivilligt lämnade plats åt andra kandidater för några för honom särskilt önskvärda poster.
Denna helhetssyn på föreningen är något unikt och enligt oss beundransvärt. Slutligen vill vi
uppmärksamma vilken fantastisk vän Mehdi är, som alltid ställer upp när det behövs och
ständigt uppvisar mest energi vid samtliga JF-evenemang, trots hans strikta nolltolerans mot
alkohol.

Med detta sagt önskar vi att föreningsstämman förärar Mehdi Mohamed med ett heders-
medlemskap i Juridiska Föreningen vid Örebro universitet.

Hedda Lindahl, Matilda Andersson och Rojan Arikan.



Motion om att utse Jakob Matell till 

Hedersmedlem i Juridiska Föreningen Örebro 
 

 

Jakob Matell satt i styrelsen i rollen som Utbildningsansvarig för Juristprogrammet 
verksamhetsåret 19/20. Jakob tog sig an sitt uppdrag med hårt arbete och stor ambition. Bland 
annat organiserade och genomförde han under sitt år i styrelsen på egen hand en mycket 
lyckad omorganisering av föreningens utbildningsbevakande organ. Hans arbete 
revolutionerade föreningens utbildningsbevakning och kommer att fortsätta gynna 
föreningens medlemmar och de som är aktiva i utbildningsbevakningen även i framtiden.  

Jakobs kanske allra största avtryck gjordes dock i egenskap av föreningens representant i 
JURO. Det arbete som JURO fortfarande arbetar med idag, tre år efter att Jakob klev av sin 
post är fortfarande starkt präglat av de projekt som Jakob var en central del i att arbeta fram. 
Hans avtryck på det nationella samarbetet i JURO är stort som imponerande. Genom sitt 
engagemang i JURO bidrog Jakob också till att höja JF Örebros status bland dess 
samarbetsföreningar.  

Under sin aktiva tid i JURO bedrev Jakob dessutom ett nationellt opinionsbildande arbete i 
syfte att gagna Sveriges juriststudenter. Här kan nämnas hans engagemang gällande till 
exempel digitaliseringen av juristprogrammen och vikten av att vidta preventiva åtgärder för 
att minska den psykiska ohälsan bland juriststudenter.  De insatser som Jakob gjorde för 
föreningen gick långt utöver vad som var rimligt att förvänta sig och han förtjänar att tilldelas 
ett hedersmedlemskap för sina insatser.  

 

 


