
Styrelsens förslag till valberedning  
 

Styrelsen föreslår Minna Åström som kandidat till valberedningen  
Minna Åström har varit engagerad i flertalet av föreningens utskott och suttit med i 

ledningsgruppen för Juristmässan. Minna Åström har även suttit med i styrelsen i rollen som 

utbildningsansvarig för juristprogrammet verksamhetsåret 17/18 och i rollen som ordförande 

verksamhetsåret 18/19. Med bakgrund av detta har Minna Åström gjort ett gediget arbete för 

Juridiska Föreningen vid Örebro Universitet. Minna Åström har verkligen visat att hon brinner 

för ideellt arbete och särskild Juridiska Föreningen. Det är därför svårt att finna någon annan 

än Minna Åström som har så god insikt och förståelse för föreningen i stort.  

 

Idag är Minna Åström aktiv som ordförande för Juris studerandes riksorganisation (JURO).  

 

Med tanke på Minna Åströms engagemang, positiva inställning och bemötande samt brinnande 

intresse hon visat för föreningen, anser styrelsen att hon är en utmärkt kandidat för sitta i 

valberedningen och föreslå kommande styrelse för verksamhetsåret 2021/2022.  

 

Styrelsen föreslår Jakob Matell som kandidat till valberedningen  
Jakob Matell har varit engagerad i föreningens jämlikhetsutskott och sedan suttit med i styrelsen 

som utbildningsansvarig för juristprogrammet verksamhetsåret 19/20. I sin styrelseroll som 

utbildningsansvarig för juristprogrammet hade Jakob Matell ansvar för den löpande 

utbildningsbevakningen, diplomeringsutskottet och utskottet för rättsvetardagen. Jakob Matell 

var även väldigt aktiv i JURO under sitt verksamhetsår och var bland annat med och skrev ett 

remissvar till domstolsverket om notarietjänstgöringen. Med bakgrund av detta har Jakob 

Matell gjort ett bra arbete för föreningen och visat välvilja för föreningen genom att lämna ifrån 

sig ett välarbetat förslag till utvecklad utbildningsbevakning, som nu har verkställts av sittande 

styrelse.   

 

Med bakgrund av det anförda har Jakob Matell en mycket god förståelse för Juridiska 

Föreningen vid Örebro Universitet och vad styrelsearbetet innebär. Styrelsen anser därför att 

Jakob Matell är en utmärkt kandidat för att sitta i valberedningen och kommande styrelse för 

verksamhetsåret 2021/2022.  

 

/ Styrelsen, Juridiska Föreningen vid Örebro Universitet 
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