Juridiska Föreningen vid Örebro universitets interna förhållningsregler för
bedrivandet av fysisk verksamhet under Covid-19
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 inkludernade 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 och försvårat uppfyllandet
av många av de ändamål som föreningen ska verka för. I synnerhet drabbas föreningens
studiesociala verksamhet. Även föreläsningar, studiebesök, samarbeten med andra juridiska
föreningar och knytandet av vänskapsband med andra studentföreningar är 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
påverkar föreningen på många plan. På kort sikt drabbas dels föreningens medlemmar som
går miste om den verksamhet som inte kan bedrivas, dels föreningens engagerade
medlemmar som berövas på mycket av det arbete som skulle utföras. På lång sikt riskerar JF
att drabbas av bristande engagemang och eventuellt förlust av sponsorer om verksamheten
inte kan bedrivas fysiskt.
JF bär ett stort ansvar i begränsandet av smittspridningen av Covid-19. Förevarande
dokument syftar till att reglera förhållningsregler nödvändiga för att begränsa
smittspridningen i största möjliga mån, samtidigt som viss verksamhet måste tillåtas bedrivas

på ett säkert sätt utifrån restriktionerna, med föreningen och medlemmarnas bästa i åtanke.
Dokumentet syftar till att förtydliga för föreningens medlemmar och aktiva hur styrelsen
beslutar att verksamheten ska bedrivas, samt under vilka förutsättningar fysisk verksamhet
tillåts.
Dokumentet utgår från Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, samt
Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd för Örebro län. Rektorsbeslut har också tagits i
beaktning vid utformandet av förhållningsreglerna.
Förhållningsreglerna kommer att utvärderas och revideras löpande. Frågor om tillämpligheten
ställs till föreningens styrelse via sekreterare@jforebro.se.
Detta dokument ska kommuniceras till samtliga deltagare vid anordnande av fysiska möten,
sammankomster och evenemang.
Allmänt
Huvudregeln är att möten och andra sammankomster ska genomföras digitalt. I fall då fysiska
möten eller andra sammankomster genomförs ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och
rekommendationer för att minska smittspridningen följas.
Ingen fysisk sammankomst där mer än 50 deltagare samlas på samma plats samtidigt får
anordnas. Detta avser hela JF:s verksamhet. Trängsel ska i största möjliga mån undvikas och
social distansering ska upprätthållas. Detta gäller i synnerhet inomhusmiljöer, men även i
utomhusmiljöer ska social distansering iakttas. Vid fysiska evenemang ska anordnare och
deltagare ges möjlighet att bibehålla god handhygien. Detta kan ske genom tillhandahållande
av handsprit. Ingen, varken anordnare eller deltagare, får delta under evenemang vid
uppvisande av förkylningssymptom, inte heller vid lindriga sådana.
Möten
Möten och andra sammanträden som fyller sitt syfte lika väl digitalt som fysiskt ska hållas
digitalt.
Möten och sammanträden med åtta eller färre deltagare får hållas fysiskt, om det fyller en
funktion som inte kan uppnås genom ett digitalt sammanträde. För att sådana fysiska möten
ska få hållas krävs att social distansering och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och
rekommendationer iakttas. Det ska hållas avstånd, ingen med sjukdomssymptom får delta,
inte heller vid lindriga sådana. Därtill ska det finnas möjlighet att bibehålla god handhygien.
Det är varje enskild ansvarig styrelseledamot som avgör huruvida det är nödvändigt och
möjligt att hålla mötet fysiskt utifrån de ovan uppställda kriterierna. Kan någon inte delta
under ett fysiskt möte ska denne ges möjlighet att delta digitalt. Fysiska möten ska bokas i
förväg, i förekommande fall via ansvarig styrelseledamot, i dokumentet “Bokning av
kontoret”.

Evenemang
Samtliga fysiska evenemang som sker i föreningens regi, direkt eller genom extern part,
kräver styrelsens godkännande för att få anordnas. Varje utskott kontaktar sin styrelseledamot
som sedan för frågan vidare till styrelsen för behandling vid styrelsesammanträde. Vid
förfrågan om anordnande av ett fysiskt evenemang förväntas utskottet på ett tillfredsställande
sätt presentera hur förhållningsreglerna som presenterats i detta dokument, på ett säkert och i
praktiken genomförbart sätt, ska upprätthållas vid evenemanget.
Styrelseledamots mandat
Ansvarig styrelseledamot är den som ansvarar för utskottet som anordnar evenemang. 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.
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