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1. Styrelsens sammansättning 

Juridiska föreningen vid Örebros styrelse för det föregående verksamhetsåret valdes på den 20 

maj 2019. Till styrelsen valdes: 

- Erik Persson, ordförande 

- Jonatan Stentorp, vice ordförande 

- Rosanna Oscares, informationssekreterare 

- Simon Sandklef, ekonomiansvarig 

- Jakob Matell, utbildningsansvarig juristprogrammet 

- Robert Witterdal utbildningsansvarig rättsvetenskapliga programmet 

- Molly Holmen, studiesocialt ansvarig 

- Tim Axell, näringslivsansvarig 

- Fabian Padmo, aktivitetsansvarig 

Viktor Hellner valdes till revisor. 

Vid styrelsemöte den 18:e december lämnade Robert Witterdal skriftligen in en begäran om 

att avgå från posten som utbildningsansvarig för rättsvetenskapliga programmet. Robert 

Witterdal entledigades därmed från sin styrelsepost enligt 5 kap. 10 § i föreningens stadgar. 

Den 1 januari beslutade juridiska föreningens styrelse genom majoritetsbeslut vid omröstning 

att inte utlysa en ansökningsprocess för styrelseposten som utbildningsansvarig för 

rättsvetenskapliga programmet. Vid samma möte utsågs Linn Bjälkareed av styrelsen till ny 

utbildningsansvarig för det rättsvetenskapliga programmet. 

Vid styrelsemöte den 31 januari lämnade Fabian Padmo skriftligen in en begäran om att avgå 

från posten som aktivitetsansvarig. Fabian Padmo entledigades därmed från sin styrelsepost 

enligt 5 kap. 10 § i föreningens stadgar. 

Vid styrelsemötet beslutade styrelsen genom omröstning att inte utlysa posten som 

aktivitetsansvarig. Styrelsen beslutade även att ordförande och vice ordförande under 

resterande del av året skulle ta det huvudsakliga ansvaret för posten men att ansvaret för 

idrottsutskottet skulle delegeras till näringslivsansvarig. 

Styrelsen har under året hållit 30 styrelsemöten.  

1. Föreningens organisation 

Inga väsentliga förändringar eller omstruktureringar har skett i föreningens organisation. 

Styrelsen har fortsatt att  arbeta enligt den föreningsstruktur med utskott som etablerades 

verksamhetsåret 2016/2017. Strukturen upplevs fungera bra och styrelsen har inte sett någon 

anledning till större strukturella förändringar.  



 

2. Ambition om ett närmare samarbete med institutionen 

Ett av styrelsens övergripande mål inför verksamhetsåret var att föra institutionen och 

Juridiska föreningen närmare varandra. I syfte att åstadkomma det närvarade föreningens 

ordförande och vice ordförande vid institutionens ämnesdagar och presenterade föreningen 

och dess arbete. Representanter från institutionen har även bjudits in och närvarat vid 

föreningens event och en av styrelsen anordnad middag med efterföljande aktivitet.  

Den förbättrade relationen med institutionen har bland annat resulterat i en dialog om 

samverkan i arbetet mot psykisk ohälsa, diskussioner om ett gemensamt mentorskapsprojekt, 

fortsatta möjligheter för föreningen att påverka utbildningsrelaterade frågor och en tätare 

dialog med representanter från institutionen i stort.  

Föregående styrelse initierade ett pedagogiskt pris som varje år skulle delas ut till en lärare 

som utmärkt sig i positiv bemärkelse. Det har varit styrelsens ambition att dela ut detta pris i 

samband med föreningens årsbal även 2020, men till följd av covid-19 och dess effekt på 

föreningens verksamhet anordnades inga event under den senare delen av vårterminen. Till 

följd av detta har inte priset delats ut under vårterminen, men förhoppningen från oss är att 

priset kommer delas ut i efterhand i samband med att 2021 års pris delas ut. 

Nomineringsprocessen är för närvarande igång.  

3. Kåransökan 

Styrelsen är enligt ett tidigare stämmobeslut skyldiga att aktivt arbeta för föreningens 

möjlighet att bli kår. Då nästa möjliga ansökningsperiod inte infaller förrän 2022 har det inte 

varit aktuellt att företa formella förberedelser för en ansökan. Styrelsens arbete under året har 

dock genomsyrats av ett övergripande förhållningssätt i syfte att utveckla föreningen mot en 

förening som uppfyller kraven för kårstatus. Det arbete som gjorts för att öka föreningens 

inflytande i utbildningsfrågor och intensifiera föreningens samverkan med institutionen bidrar 

till föreningens möjligheter att 2022 uppfylla kraven i 4 kapitlet 9-10 § högskolelagen. Under 

året har även föreningens medlemsregister uppdaterats för att uppfylla kraven i 4 kapitlet 14 § 

högskolelagen. 

4. Ekonomi 

Under året tappade föreningen en samarbetspartner. Juristmässans ekonomiska utfall var 

jämförbart med föregående år. Under våren anordnades inga evenemang till följd av covid-19. 

Då flera av dessa evenemang och framförallt balen tillhör några av föreningens stora 

utgiftsposter beslutades att en del av pengarna skulle sparas i syfte att främja föreningens 

utveckling mot kårstatus.  

 

5. Utbildningsrelaterad verksamhet 

 

5.1 Utbildningsbevakning 

Juridiska Föreningen har ingen plats i utbildningskollegiet då föreningen inte är en del av 

Örebro studentkår. Däremot ges fortsatt möjligheten att föra fram åsikter som sedan tas upp 



vid utbildningskollegiets möten. Detta ger föreningen möjligheten att även i fortsättningen 

bedriva en effektiv utbildningsbevakning som har möjlighet att påverka utbildningen.  

5.2 Omstrukturering av utbildningsbevakningens organisation 

Utbildningsansvarig har under året arbetat fram en ny och tydligare struktur i syfte att 

konkretisera hur JF Örebros organisation för utbildningsbevakning ska bedrivas och ordnas. 

Det finns numera två Mogenska råd, ett för RP och ett för JP, med representanter från alla 

grundterminer. I varje råd ska en sekreterare utses, sekreteraren har i stort sett samma 

uppgifter som en ordförande i andra utskott. Utbildningsansvarig RP&JP leder varsitt råd och 

tanken är att det löpande arbetet med utbildningsbevakning ska föras i råden. Råden får gärna 

användas för att grunda JF:s ståndpunkter om föreningens representanter gör inlägg i 

offentliga debatter och dylikt.  

Vice ordförande leder Tripletten som består av vice ordförande samt utbildningsansvariga. 

Tripletten ska främst syssla med större utbildningsfrågor som kräver ett långsiktigt 

engagemang, som att verka för bredare utbud av juridisk litteratur på universitetsbiblioteket 

och liknande. Denna strukturförändring är genomförd och i bruk.  

5.3. Diplomeringsceremoni 

Diplomeringsceremonin hölls även 2019 under inledningen av höstterminen. Under året har 

utbildningsansvariga fört diskussioner med institutionen om att byta datum för 

diplomeringsceremonin utifrån studenternas önskningar men i samband med de 

nedstängningar som skedde på grund av covid-9 beslutades att det inte var möjligt att anordna 

en diplomeringsceremoni under verksamhetsåret.  

5.4. Mentorskapsprojektet 

Mentorskapsprojektet fortsätter att växa och utvecklas. Under året har utbildningsansvariga 

arbetat för att stärka och vidareutveckla projektet och diskussioner har även förts med 

institutionen efter att de visat intresse för att vara en del av projektet. En ekonomisk satsning 

har även gjorts för att stärka och konkretisera projektets uppstartsfas i samband med 

terminsstarten 2020.   

5.5 Juris studerandes riksorganisation (JURO) 

JF Örebro har precis som tidigare år deltagit i JURO:s arbete genom att vice ordförande och 

utbildningsansvarig JP har representerar föreningen i JURO:s styrelse. Arbetet i JURO har 

bestått dels i att delta under sammanträden i samband med de deltagande föreningarnas årliga 

baler respektive banketter, dels i att delta i löpande projektarbeten som JURO bedriver.  

 

Inledningsvis hölls sammanträden i vanlig ordning i samband med baler och banketter fysiskt. 

Arbetssituationen förändrades dock under våren 2020 till följd av corona-krisen, och arbetet 

har därefter bedrivits digitalt. JURO har under verksamhetsåret växlat upp i arbetstempo och 

antalet projektarbeten har ökat.  

JURO har bland annat agerat remissinstans för Domstolsverkets förslag till en förändrad 

antagningsprocess för tingsnotarietjänstgöringen. I samma fråga skrev JURO även en 

debattartikel i Dagens Juridik där kritik riktades gentemot Domstolsverkets vägval.  

 

Vidare har ett arbete inletts med att ta fram en enkät om psykisk ohälsa tillsammans med en 

forskare tillika organisationspsykolog.  



 

JURO även arbetat med frågan om betygssystemet som gäller för juristprogrammet. Slutligen 

har JURO fortsatt med arbetet för att lägga grunden till en ansökan om det statliga bidrag, 

som nämns i föregående års (2018/2019) verksamhetsberättelse. Ett steg i det arbetet har varit 

att göra JURO till en ideell förening, någonting som skett under verksamhetsåret. 

 

6.  Näringslivsverksamhet 

6.1 Samarbetsavtal 

Då föregående år verksamhetsår innebar ett stort tillskott av nya samarbetspartner har inga 

satsningar gjorts under året för att ta in nya samarbetspartner, fokus har istället lagts på att 

vårda och utveckla befintliga relationer med syfte att kunna erbjuda fler möten mellan 

näringslivet och medlemmarna. Tyvärr innebar pandemins nedstängningar av många av dessa 

evenemang inte kunde genomföras.  

Under våren valde en av föreningens sponsorer att inte förlänga avtalet med föreningen, som 

förklaring angavs ekonomiska omprioriteringar till följd av covid-19. 

6.2 Juristmässan 

Jurismässan med bankett anordnades enligt plan i november 2019. Mässan hade i år en 

betydligt mindre organisation vilket innebar att föreningens styrelse fick inta en större roll och 

vara mer delaktiga än tidigare år. Projektledare var Katrin Jirovsky och vice projektledare 

Emma Andersson. 

På grund av covid-19 kommer ingen mässa anordnas under hösten men förhoppningen är att 

mässan istället kan anordnas under våren. Arbetet pågår och Rosanna Oscares är projektledare 

och Elina Börjesson vice projektledare.  

6.3 Hantering av covid-19 

Under mars 2020 började covid-19 spridas i Sverige och den 17:e mars meddelade 

Folkhälsomyndigheten att Sveriges universitet rekommenderades att hålla stängt.  

Vid styrelsemöte den 5/3 beslutade styrelsen att ställa in allt arbete med den årliga 

utrikesresan som skulle ske under våren.  

Den 7/3 anordnade föreningen en midnattssittning på Elite Hotel.  

Diskussioner om virusspridningens implikationer för Juridiska Föreningens verksamhet 

fördes redan vid mars månads början. Styrelsemedlemmarna ombads inkomma med 

handlingsplaner för sina respektive delar av föreningens verksamhet till styrelsemöte den 12/3 

det beslutades att endast avbokningsbara bokningar var möjliga inför våren.  

Den 15/3 beslutade styrelsen att sluta hålla öppet kontoret för medlemmar över lunch. 

När styrelsen vid styrelsemöte den 31 mars beslutade att ställa in föreningens årsbal innebar 

det att inga fler evenemang eller aktiviteter planerades under våren och att den socialt 

orienterade delen av föreningens arbete i alla avseenden var avbrutet fram till vårterminen.  



Från och med den 1 april stängde universitetet ner och låste alla sektionsrum och 

föreningslokaler på universitetet vilket innebar att föreningen förlorade tillgången till sitt 

kontor vilket fortsatte att gälla fram till verksamhetsårets slut när ny styrelse tog vid.  

Under resterande del av våren anordnades endast föreningens valmöte. Både valberedningens 

arbete och valmötet anordnades digitalt.  

Vid styrelsemöte 16/7 beslutade styrelsen att föreningen skulle anordna en serie evenemang 

inför höstterminens terminsstart i syfte att välkomna de nya studenterna. Senare beslutades att 

arrangera tre separata evenemang, dessa evenemang skulle i så stor utsträckning som möjligt 

anpassas till folkhälsomyndighetens regler. Arbetet med evenemangen sköttes till stor del av 

nästkommande styrelse. 

7. Studiesocialt 

7.1. Evenemang 

Under året har följande evenemang anordnats: 

• Räkbåten 

• Julsittning 

• SUP-Sittning 

• Alla hjärtans dag 

• Flera olika temalunchöppet 

• Midnattssittning (tidigare fulbalen) 

• Halloween-pub 

• Brunch 

• Pubrunda med MFÖ 

• JF åker till Åre 19/20 

• Föreläsningskväll 

• Bio 

Under hösten var intresset för JF:s evenemang lågt, det innebar att varken räkbåten eller JF 

åker till Åre blev fullbokade och evenemangen fick planeras om för att i så stor utsträckning 

som möjligt förminska onödiga ekonomiska förluster. I samband med räkbåten innebar det att 

evenemanget öppnades upp även för icke-medlemmar och att DJ avbokades. I samband med 

Åreresan annonserades resan ut på ”Dom kallas oss studenter” i syfte att fylla bussen och 

stugorna. Båda evenemangen bokades av nödvändighet tidigt under verksamhetsåret och 

bokningarnas omfattning gjordes utifrån tidigare års intresse för evenemangen.  

 

Inför våren var planering igång eller bokningar gjorda för: 

• Årsbalen 

• Föreläsningar anordnade av näringslivsutskottet 

• Utrikesresan 

• Rättsvetardagarna 

• Diplomeringsutskottet 

• SJM 



• Stockholmsresan 

Till följd av covid-19 var Midnattssittningen det sista större evenemang som anordnades. 

Planering hade påbörjats för flera av dessa evenemang men den avbrutna planeringen inga 

extra kostnader, undantaget en serviceavgift för avbokning för utrikesresan om cirka 700 

kronor.   

8. Övrigt  

8.1. Medlemsregister 

Medlemsregistret var vid årets början inte anpassat till GDPR eller för en framtida 

kåransökan. Ett arbete skedde under året för att rätta till det och samtidigt uppdatera registret 

för att möjliggöra en ansökan om MUCF-bidrag tillsammans med JURO. Detta arbete är 

färdigställt och vid överlämnande till nästkommande styrelse var registret till anpassat efter 

reglerna i GDPR.  

8.2. Medborgarjuristerna 

Medborgarjuristerna har i år haft en betydligt mindre organisation är tidigare år i syfte att 

anpassa organisationen efter arbetsbördan.  

8.3. Prima Facie 

Prima Facie har under året fått ökade möjligheter att distribuera sin tidning till möjliga 

intresserade grupper.   

8.4 Medlemmar 

Under året har 249 nya medlemmar tillkommit vilket är en ökning med 83 medlemmar 

gentemot tidigare år och cirka 50 procent fler än snittet över de senaste fem åren.   

8.5 Stadgearbete 

Under året har ordförande och vice ordförande arbetat med en stadgeförändring gällande 

avstängning och uteslutande av medlem.  

 

Vad som nämns i denna verksamhetsberättelse är endast ett utdrag ur styrelsens arbete under 

året. 

 

 

 

 

 

 

 

 


