
Valberedningens förslag till styrelse verksamhetsåret 2020/2021 
 

 
Vår ambition är att föreslå en styrelse vars sammansättning består av personer som är lyhörda, 
engagerade och nyfikna på Juridiska Föreningen och dess utveckling. Vår uppfattning från 
vårt styrelseår är att en god samarbetsförmåga är avgörande för ett gott styrelsearbete och 
därigenom en välfungerande förening. Därför har stort fokus varit på just god 
samarbetsförmåga vid intervjuerna. 
 
Nedan angivna styrelse består av personer med olika styrkor men med den gemensamma 
nämnaren att vi som tidigare styrelseledamöter tror att deras personligheter skulle lämpa sig 
väl för föreningen och generera ett gott arbete verksamhetsåret 2020/2021! 
 

Jonatan Stentorp - ordförande 
Jonatan läser fjärde terminen på juristprogrammet och har suttit som vice ordförande 
föregående verksamhetsår. Han har ett brinnande intresse för att driva föreningen framåt och 
finner det viktigt att styrelsen har en stark känsla av samhörighet och teamwork, vilket även 
skulle smitta av sig på dess medlemmar. Jonatan vill i sin roll som ordförande kommande 
verksamhetsår arbeta med utbildningsfrågor, både nationellt och lokalt samt få JF Örebro att 
bli en stark spelare i JURO, vilket ger förutsättningar för mer inflytande i utbildningsfrågor 
och för att i framtiden även kunna erhålla kårstatus. Han ser även att det sker ett aktivt arbete 
för att få fler medlemmar intresserade av att delta i olika typer av event, både sådana kopplade 
till näringslivet men också sociala sådana. Vi tror att Jonatan har det engagemang och intresse 
som krävs för att driva föreningen i en positiv riktning, både i utbildningsfrågor men även för 
att fler medlemmar ska känna sig välkomna till JF.  
 
Maja Trygg - vice ordförande 
Maja läser fjärde terminen på juristprogrammet och har suttit som utskottsordförande för 
marknadsföringsutskottet under verksamhetsåret 2019/2020. Hon beskriver sig själv som en 
person som är mycket social, ordningsam, positiv och samarbetsvillig. Hon är som person 
driven och vill vidareutveckla föreningen samt få in en större mångfald på medlemmar och 
engagerade. Hon har en stark tilltro till föreningen och vad den kan åstadkomma för 
studenterna på juristprogrammet och rättsvetenskapliga programmet. Vi tror att Maja 
tillsammans med Jonatan kommer att leda föreningen och styrelsen framåt på ett positivt och 
stärkande sätt, vilket kommer att gynna medlemmarna. 
 
Ebba Sunesson Qvick - sekreterare 
Ebba läser andra terminen på juristprogrammet och satt med i utbildningsutskottet 
verksamhetsåret 2019/2020. Hon beskriver sig själv som en glad och positiv person som är 
strukturerad, har en god tidsplanering för allt hon gör och är van vid att fördela sitt eget arbete 
för att allt ska hinnas med. Hon ser till att alltid ha en övergripande bild över vad som ska 
göras och har en god samarbetsförmåga med andra, vilket vi anser viktigt i rollen som 
sekreterare. Vi tror att Ebbas positiva inställning och goda organiseringsförmåga kommer att 
lämpa sig bra i rollen som sekreterare. 
 
 
 
 
 



Arian Shadmehr - ekonomiansvarig 
Arian läser fjärde terminen på juristprogrammet och satt med i ekonomiutskottet 
verksamhetsåret 2019/2020. Han ser stora möjlighet att driva föreningen framåt genom ett 
gott samarbete och kunskapsdelning styrelsemedlemmar emellan. Han har ambitioner och 
konkreta idéer för att driva ekonomiutskottets arbete framåt. Vi tror att Arians intresse för 
ekonomiska frågor och tidigare erfarenheter från ekonomiutskottets arbete gör att han 
kommer att förvalta rollen som ekonomiansvarig på ett bra sätt det kommande 
verksamhetsåret. 
 
Frida Holmén - marknadsföringsansvarig 
Frida läser andra terminen på juristprogrammet och har tidigare studerat på det 
rättsvetenskapliga programmet. Hon har suttit i eventutskottet under verksamhetsåret och året 
innan dess i idrottsutskottet. Frida tror på ett starkt samarbete och har tidigare erfarenheter av 
föreningsliv, bland annat som fotbollstränare. Hon ser stor utvecklingspotential i föreningen 
och ser sociala medier som en självklar plattform för att få fler studenter till föreningens olika 
event. Hon är dessutom organiserad och har en tydlig struktur för hur hon ska arbeta i rollen 
som marknadsföringsansvarig. Vi tror att Frida med sitt driv och sina många idéer om hur 
uppdraget ska förvaltas gör henne till en mycket passande kandidat till rollen som 
marknadsföringsansvarig. 
 
Gustaf Hellberg - näringslivsansvarig 
Gustaf läser fjärde terminen på juristprogrammet och har sedan första terminen varit aktiv i 
Juridiska Föreningen. Han har varit en del av utskottet för SJM samt även varit 
utbildningsbevakare för Sobra. Gustaf vill ge studenter en bättre inblick i vad sponsorer och 
samarbetspartners har att erbjuda, men också ge studenter en större möjlighet att träffa fler 
sponsorer. Gustaf har en stark tro till att utveckla redan befintliga samarbeten samt få en 
närmare kontakt med samarbetspartners genom föreläsningar och företagsbesök. Vi tror att 
Gustaf med sina tidigare erfarenheter av att leda och fördela arbete samt från engagemanget 
under SJM kommer att göra ett strålande jobb som näringslivsansvarig. 
 
Amelie Thelander - aktivitetsansvarig 
Amelie läser andra terminen på rättsvetenskapliga programmet och beskriver sig själv som en 
positiv och driven person som tycker det är viktigt att alla blir sedda och hörda. Hon tror att 
stora framgångar kan nås genom samarbete. Hon kräver mycket av sig själv och vill alltid 
leverera ett hundraprocentigt resultat. Hon har under det senaste året varit aktiv i FemJur:s 
styrelse och har därmed tidigare erfarenheter av vad en styrelseroll kräver. Hon har tidigare 
arbetat mycket tillsammans med Celsius och därigenom anordnat flera event. Hon har även en 
stor kärlek för träning och vill utveckla konceptet för JF-idrotten för att den ska locka fler 
medlemmar. Vi tror att Amelies positiva inställning och tidigare erfarenheter gör henne till en 
mycket passande kandidat till posten som aktivitetsansvarig. 
 
Erik Persson - studiesocialt ansvarig 
Erik läser fjärde terminen på juristprogrammet och har varit ordförande för föreningen 
verksamhetsåret 2019/2020. Han känner att han inte är klar med arbetet med föreningen, och 
vill nu bidra med sina tidigare kunskaper för att på bästa möjliga sätt bredda det studiesociala 
livet för jurist- och rättsvetarstudenter genom Juridiska Föreningens aktiviteter. Erik har 
mångårig erfarenhet från nöjesbranschen och har lätt för att knyta kontakter. Vi tror att Eriks 
goda insikt i föreningen samt i Örebros nöjesbransch, i kombination med hans sociala 
förmåga, gör honom till en mycket passande kandidat till uppdraget som studiesocialt 
ansvarig. 



Hedda Lindahl - utbildningsansvarig JP 
Hedda läser fjärde terminen på juristprogrammet och har verksamhetsåret 2019/2020 varit 
delaktig som mentor i Mentorskapsprojektet, suttit med i diplomeringsutskottet samt varit 
utbildningsbevakare. Hon brinner för utbildningsfrågor, och tror att vikten av en god 
studentförening ligger i att vara lyhörd gentemot medlemmarna samt att ge studenterna 
inflytande. Hedda är rak i sin dialog och tror på goda möjligheter till gott samarbete mellan 
Juridiska Föreningen och Juridicum. Hon har även goda idéer för att driva 
Mentorskapsprojektet framåt. Vi tror att Heddas erfarenheter i kombination med hennes stora 
intresse för utbildningsfrågor gör henne till en utmärkt kandidat till rollen som 
utbildningsansvarig. 
 
Linn Bjälkareed - utbildningsansvarig RP 
Linn läser fjärde terminen på rättsvetenskapliga programmet och kom in som 
utbildningsansvarig för Juridiska Föreningen under den senare delen av verksamhetsåret 
2019/2020. Tidigare har hon varit ordförande för idrottsutskottet. Linn har stora ambitioner 
för posten och mycket kvar att ge vad gäller rollen som utbildningsansvarig. Hon har även ett 
starkt engagemang för vad posten innebär. Linn har även en vilja att främja de 
rättsvetenskapliga studenternas position och samt ambitioner för att öka rättsvetarstudenternas 
intresse och inflytande för kommande verksamhetsår. Vi tror att Linns erfarenheter och driv 
gör henne till en mycket bra kandidat till posten som utbildningsansvarig. 


