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Ordförande

Det är svårt att summera ett så händelserikt år på ett par sidor. När jag tillträdde 
min post i början av 2008 hade jag som vision att vi i styrelsen skulle arbeta för att nå ut ännu 
mer till våra medlemmar, samt att vi skulle förankra Juridiska Föreningen mer hos framtida 
arbetsgivare både på lokal  och också regional  nivå.  Juridiska Föreningen hade redan från 
början ett bra grundutbud av aktiviteter, nu var vår största utmaning att fler skulle deltaga i 
dessa  aktiviteter.  I  verksamhetsberättelsen  som  nu  följer  kommer  varje  styrelsemedlem 
redogöra för det arbetsområde de ansvarat för och hur arbetet har sett ut under årets gång. Jag 
tänker redogöra för de lite större aktiviteter, förändringar samt det som inte hamnar direkt 
under någon styrelsepost. 

Året startade med att vi genomförde vår arbetsmarknadsdag ”Juristens Dag” den 
7:e februari. Ansvarig för Juristens Dag 2008 var Anna Adolfsson, 20 utställare var på plats 
och  arrangemanget  var  uppskattat  såväl  av  studenter  som  också  representanter  från 
arbetsmarknaden.  Arbetsgruppen  hade  valt  att  byta  lokal  för  banketten  till  Rex,  då 
Sävargården var under renovering.  Senare under vårkanten rekryterades Björn Rothpfeffer 
och  Johanna  Thor  som  projektansvariga  för  Juristens  Dag  2009,  vilken  kommer  att 
genomföras den 12:e februari. 

För att ge våra lokala juridiska arbetsplatser en möjlighet att visa upp sig, samt 
för  studenterna  att  få  en  möjlighet  att  känna  av  pulsen  på  den  lokala  arbetsmarknaden 
anordnade  vi  en  yrkeskväll,  vilket  är  en  aktivitet  vi  hoppas  kommer  att  utvecklas  under 
kommande år. Den årliga mycket populära ”stockholmsresan” genomfördes under höstkanten. 
I  dagsläget  finns  det  40  platser  vilket  är  en  lagom  och  hanterlig  nivå.  Umeå  hamnar 
förhållandevis  bra  till  i  undersökningar  om anknytning  till  näringslivet,  vilket  troligen  är 
effekt  av  Juridiska  Föreningens  kontinuerliga  arbete  för  att  förbättra  dessa  kontakter  och 
minska avståndet till framtida arbetsplatser. 

Studiesocialt har Juridiska Föreningen alltid haft ett brett utbud av aktiviteter. 
Det som utvecklats under året är samarbetet med andra programföreningar, vilket resulterat i 
en gemensam turnering med läkarprogrammet samt en gemensam sittning tillsammans med 
programföreningarna  på  samhällsvetenskapliga  fakulteten.  Våra  egna  evenemang  med 
halltider, turneringar samt temasittningar har bibehållit samma nivå som tidigare år. I år tog 
Juridiska Föreningen ett initiativ till att bli mer delaktiga i insparksperioden, den anordnas av 
tradition av termin tre. Den var väldigt lyckad och en stor eloge till alla som gjorde att den 
förlöpte så väl. Det är viktigt för Juridiska Föreningen att vara med från början och synas, visa 
att vi är till  för våra medlemmar. Vi gör detta genom rundvandring på universitetsområdet 
första dagen och avslutar med korvgrillning på kvällen. Sponsorväskan är ett konkret exempel 
på föreningens arbete med att synas, vilken de nya får vid terminsstart, är något som följer 
med högt upp i terminerna. För att ytterligare marknadsföra föreningen finns det budget avsatt 
att köpa in ”giveaways” för marknadsföring nationellt och försäljning till självkostnadspris till 
våra egna medlemmar.  
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I egenskap av förtroendevald för studenterna har man även andra uppdrag som 
ordförande. På lokal nivå sitter man med i Samsek som är ett samarbetsorgan mellan ett antal 
föreningar  inom  samhällsvetenskapliga  fakulteten.  Där  har  vi  under  året  diskuterat  det 
eventuella införandet av ECTS-betyg som JF har ställt  sig kritiska till.  Det var även i det 
forumet vi blev informerade om införandet av prefektstyre.  Samseks verksamhet utvecklas 
hela tiden, från att ha varit en fördelningsförening mellan kåren och programföreningarna till 
ett mer arbetande påverkansorgan. Tills utgången av 2008 har vi haft en stark förankring av 
studerandeinflytandet på juridiska institutionen, den tiden är nu förbi, då institutionsstyrelsen 
avskaffades.  Det  var  inte  enbart  juridiska  institutionen  som drabbades  utan  förändringen 
genomfördes på hela universitetet. Tidigare år har vi haft två studeranderepresentanter med 
rösträtt. Vi kommer fortfarande ha representanter men enbart med yttranderätt. 

På  nationell  nivå  utvecklas  samarbetet  med  de  juridiska  föreningarna  på  de 
andra  orterna  i  Sverige  successivt.  Vi  har  under  året  försökt  arbeta  fram  starkare 
samarbetsformer för att bli en kraft i påverkansarbetet när det är förändringar som sker på 
nationell nivå. En punkt som alltid diskuteras är antagningssystemet till tingsmeritering och 
hur det i förlängningen leder till stress och ohälsa bland studenterna på programmet, då så stor 
vikt läggs vid de betyg vi får under utbildningen. Umeå står sig väl i många frågor och vi får 
ofta förfrågningar om hur vi hanterar stress, ohälsa, jämställdhet m.m.  

Då verksamheten hela tiden breddas och utökas börjar vi känna oss trångbodda i 
källaren. Trots påtryckningar i diverse instanser samt påpekanden om att vår lokal inte har 
erforderlig ventilation eller är handikappsanpassad så har vi ännu inte fått tillträda någon ny 
lokal. Vi gjorde dock det bästa av situationen och gjorde en rejäl upprensning i JF-rummet i 
början av året. 

Nu i finanskrisens spår känns ekonomin tryckt i alla segment i samhället. Det 
förutsätter att man är med från början och börjar bromsa. Vi har i år inför två budgetmöten ett 
på vårkanten där vi stämmer av och utvärderar verksamheten för eventuella justeringar samt 
ett innan juluppehållet där varje verksamhetsområde har möjlighet att redogöra för om det 
krävs tillskott eller om det är någon aktivitet som det kan minskas anslag till. Vi budgeterade 
med ett  minusresultat,  vi  höll  i  stort  budget  men  gick lite  bättre  än vi  hade  räknat  med. 
Underlaget och förutsättningarna för kommande år anser jag vara mycket goda. 

En personlig reflektion av året som gått är att det har varit utvecklande, lärorikt, tidvis ganska 
arbetsamt, men framför allt roligt. Arbetstopparna har jämnats ut av att alla har dragit sitt strå 
till stacken, det är inte betungande att vara ordförande när man har haft en styrelse som har 
utfört  ett  så  fantastiskt  arbete.  Jag  är  även  tacksam  för  att  jag  har  haft  förtroendet  att 
representera studenterna på juridiska institutionen samt i de olika forum jag har suttit i. Jag 
vill avsluta med och tacka den avgående styrelsen samt att lyckönska den nya styrelsen med 
Joel Holmgren i spetsen till ett förhoppningsvis lika givande år.  

Mathias Pakkala-Räf – Ordförande verksamhetsåret 2008
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Vice ordförande 

Mitt arbete som vice ordförande har under verksamhetsåret 2008 bestått i att bistå ordförande 
i  hans  arbete  under  året.  Det  är  också  vice  ordförande  som tillsammans  med  ordförande 
representerar studenterna på institutionsstyrelsemöten. 

Institutionsstyrelsen är juridiska institutionens högst beslutande organ där vi har 
två representanter med rösträtt. En av frågorna för institutionsstyrelsen är ekonomi men också 
att  fastställa  kursplaner  m.m.  Vår  uppgift  är  främst  att  tillförsäkra  grundutbildningen, 
uppmärksamhet  i  de  frågor  vi  anser  vara  av  vikt.  Från  och  med  årsskiftet  så  avskaffas 
institutionsstyrelsen och det införs istället prefektstyre på Umeå Universitet. Detta innebär för 
studentrepresentationen att vi inte kommer att ha någon rösträtt i besluten som fortsättningsvis 
kommer att tas av prefekten. 

Som  vice  ordförande  har  jag  också  varit  ansvarig  för  att  anordna 
gästföreläsningar  för  juriststudenterna.  Under  verksamhetsåret  2008  har  det  hållits  tre 
gästföreläsningar. Den 10:e april 2008 föreläste Claes Borgström och titeln på föreläsningen 
var ”från advokat till Jämo och tillbaka”. Under hösten föreläste Margaret Davies om ”whats 
common  about  common  law”  och  berättade  om  hur  common  law  systemet  fungerar.  I 
samarbete  med  Amnesty  och  Elsa  anordnades  också  under  hösten  en  gästföreläsning  om 
asylrätt med Nadia Yousri, flyktinghandläggare på Amnestys sekretariat i Stockholm.  

Utöver detta har jag under året arbetat med införandet av en officiell avslutning 
för termin nio, arbetet är i skrivande stund i full gång och avslutningen kommer att för första 
gången äga rum i februari 2009. 

Förutom mina uppgifter inom styrelsen så ingår också att representera JF vid 
fyra  JURO  möten  under  året.  Juris  studerandes  riksorganisation  (JURO)  består  av  två 
representanter från de sex studieorterna. JURO har möten fyra gånger per år i anslutning till 
baler  och banketter  på de olika  orterna.  Under verksamhetsåret  2008 förlades  mötena  till 
Göteborg,  Lund,  Uppsala  och  Stockholm.  Juridiska  Föreningen  vid  Umeå  universitet  har 
under verksamhetsåret  2008 varit ordförandeort för JURO. Detta innebär att jag och Sofia 
(utbildningsansvarig) varit sammankallande till mötena samt ordförande och protokollförare 
vid mötena. Detta i enlighet med JURO:s stadgar. 

Maja Löfgren - Vice ordförande verksamhetsåret 2008
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Kassör

Under verksamhetsåret  2008 har ekonomin i  JF hållits  stabil,  och det är min 
absoluta  övertygelse  att  förutsättningarna  under  året  förbättrats  för  kommande styrelse  att 
anordna trevliga, roliga, spännande och intressanta aktiviteter för medlemmarna även under 
2009.

Då föreningens  målsättning  visserligen  är  att  inneha en stabil  ekonomi,  men 
samtidigt inte gå med vinst, inleddes verksamhetsåret med ett budgeterat underskott för att 
jämna ut  föregående års vinster.  Föreningen har  dock under  verksamhetsåret  fått  arbeta  i 
motvind, då institutionen under våren beslutade att sluta sponsra busskostnaderna för den av 
JF arrangerade Stockholmsresan och även våra två JURO-representanters resor till  JUROs 
möten runt om i Sverige.  Utöver detta så har IKSU från föregående år kommit att nästan 
fördubbla hyreskostnaderna för sportaktiviteter och Samseks föreningsstöd har minskat med 
ungefär en tredjedel.  Tack vare våra helt  otroliga sponsorer och aktivt  engagemang bland 
styrelsen har vi dock lyckats kompensera för dessa bortfall, och ändå lyckats genomdriva alla 
de aktiviteter som varit planerade för året. 

Framförallt  på sportsidan har  vi  utvecklats  under året,  och förutom två fasta 
halltider har vi bland annat arrangerat såväl fotbolls-, innebandy-, och beachbolleyturneringar 
och dessutom en gemensam turnering med medicinarna. Härigenom har sporten kommit att 
bli något som fått en allt större plats i vår omsättning.

De största kostnaderna för JF är som tidigare år tillhörande framförallt DeFacto, 
men även Stockholmsresan och de sittningar vi arrangerat eller sponsrat. Sedan är givetvis 
banketten  i  samband  med  Juristens  Dag en  stor  utgiftspost,  men  måste  ställas  mot  såväl 
deltagaravgifter och utställaravgifter under dagen. När det gäller investeringar har vi under 
året legat relativt lågt, och bortsett från vår nya maskot och en vattenkokare i jf-rummet så 
finns inte mycket att nämna.

Inför  framtidens  eventuella  avskaffande  av  kårobligatoriet  väcks  funderingar 
kring om det sektionsbidrag vi varje termin erhåller kommer att försvinna. Bidraget är dock 
inte större än en dryg tjugondel av vår totala omsättning och kommer visserligen ställa vissa 
krav på nytänkande, men kommer inte vara några problem att ersätta.

Det man sammanfattat kan säga är att framtiden ur ett ekonomiskt perspektiv ser 
ljus  ut,  framförallt  tack vare våra ypperliga  samarbetspartners,  och en Juristens Dag med 
många utställare. Så även om vi idag står inför en stundande lågkonjunktur så kan vi ändå se 
på framtiden med optimism.

Oskar Söderberg – Kassör verksamhetsåret 2008
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Sekreterare/Informationsansvarig

Min huvuduppgift  som sekreterare/informationsansvarig  har  bestått  i  att,  som titeln 
föreslår, agera sekreterare och protokollföra styrelsens sammankomster. Förutom detta har jag också 
löpande under  året  tagit  hand om föreningens post,  skött  inköp av kontorsmaterial,  hållit  koll  på 
anslagstavlorna samt administrerat föreningens nyhetsbrev.

Mitt  mål  som nytillträdd  informationsansvarig  var  att  alla  föreningens  medlemmar 
skulle  ta  emot  och läsa  nyhetsbrevet.  Jag genomförde  därför  en informationskampanj  i  början av 
verksamhetsåret  där  jag  affischerade  på  anslagstavlorna,  införde  en  notis  i  de  Facto  och  under 
styrelsens presentation i klasserna uppmanade alla att registrera sig. Mina ansträngningar genererade 
totalt i en enda ny prenumerant på nyhetsbrevet. Min slutsats blev att alla som var intresserade av 
nyhetsbrevet också redan är registrerade.

I samband med insparken av de nya studenterna på programmet informerade jag om 
nyhetsbrevet i klassen samt införde en uppgift i poängjakten som gav poäng för att registrera sin e-post 
adress. Mellan 80-90 studenter registrerade sig, vilket utgör större delen av klassen.

Under verksamhetsåret har jag också i samarbete med institutionen ansvarat för besök 
av ”studenter för en dag”. Uppskattningsvis har jag tagit emot drygt 15 besök, vilket i längden blivit 
en ganska stor arbetsbörda. Därför har jag under höstterminen satt samman en arbetsgrupp för att sköta 
denna uppgift. På mitt förslag, och efter förhandling av ordförande Mathias Pakkala-Räf, har också 
institutionen gått med på att bjuda de besökande studenterna, samt de som tar emot studenterna, på 
lunch under besöket.

Som  suppleant  för  ordföranden  har  jag  representerat  studenterna  vid  ett 
institutionsstyrelsemöte där kursplanerna för programmet och de fria kurserna slogs fast. Jag har också 
representerat föreningen vid två möten med Samsek, samhällsvetarsektionens studentfackliga organ. 
Under  dessa  möten  har  de  stora  frågorna  varit  prefektstyret  samt  fastställande  av  Samseks 
sektionsbidrag till programföreningarna.

En mindre allvarsam,  men väldigt rolig uppgift,  har varit  att  ta fram förslag på och 
beställa föreningens maskot. Den plyschbeklädda örnen som numera bor i JF-rummet har fått namnet 
”Lage – The legal eagle”. Jag har också ansvarat för att föreningens julkort fotats, tryckts upp och 
skickats ut till systerföreningar och samarbetspartners.

I  egenskap  av  informationsansvarig  har  jag  känt  mig  manad  att  delta  i  de  Factos 
redaktionsarbete där jag bidragit med fem stycken artiklar och ett antal bilder.

Jag har också suttit med i den grupp som tillsatts för att bereda ett förslag på revidering 
av föreningens stadgar inför årsmötet.

Jag hoppas att föreningen är nöjd med mitt arbete som sekreterare/informationsansvarig och ser fram 
emot ytterligare ett år i föreningens styrelse.

Joel Holmgren - Sekreterare/Informationsansvarig verksamhetsåret 2008. 
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Utbildningsansvarig 

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden  består  av  studierektor,  studievägledare,  tre  lärare,  en 
doktorand,  en  studentrepresentant  från  HHUS  samt  en  representant  från  JF.  Nämnden 
fokuserar på utbildningsfrågor och fungerar som ett beredande organ till Institutionsstyrelsen 
således fattar man inga beslut utan ställer sig positiv eller negativ till förslag. Under året har 
diskussion förts om hur framtagning av kursutbudet ska utvecklas. Önskan har kommit om att 
forskningsnämnden ska bistå i arbetet mer än tidigare. Studierektor har tillsammans med en 
representant  från  utbildningsnämnden  samt  en  representant  från  forskningsnämnden 
diskuterat hur arbetsgången bör se ut. Under våren så ska delar av forskningsnämnden och 
delar av Utbildningsnämnden diskutera kursutbudet för 2010/2011. Arbetet har i övrigt främst 
bestått  av  att  gå  igenom kursplaner  och  fortsatt  arbete  sker  för  att  få  ett  enhetligt  språk 
kursplanerna emellan. 

JF  föreslog  att  resultat  på  tentamina  endast  bör  redovisas  på  studentens 
personliga sida för att minska stress över sitt resultat i jämförelse med de andras studenter. 
Detta  har  under  året  förändrats  och genomförts  på första  halvan  under termin  7 med bra 
resultat. Institutionen kommer att informera om förändringen. 

Utbildningsrådet

Under året har ett Utbildningsråd verkat, för att få samtliga terminer närvarande 
samt  tillgodose  att  i  och  med  ökning  av  programmet  att  det  finns  fler  studenter  har 
representationen ökats från en person till två personer per termin. På mötena har diskuterats 
hur terminerna  fortlöper,  om man upplever  något  problem.  Rådet  har också diskuterat  de 
kursutvärderingar  som terminsansvarige genomfört.  Diskussion har förts  hur man kan öka 
svarsfrekvensen,  JF  förespråkar  att  läraren  avsätter  tid  på  schemat  för  studenterna,  ingen 
förändring har dock skett för närvarande.

JURO

Under året har Umeå varit ordförande i JURO, vilket inneburit att vi kallat till 
möte samt varit sekreterare under mötet. På det hela taget har det fungerat bra. Under året har 
en kontakt skapats med Domstolsverket igen och ett möte med dem kommer antagligen ske 
på det första mötet nästa år som kommer vara i Umeå. JURO har fått en egen hemsida där 
dokument ska kunna läggas upp samt länkar till samtliga orter. Stockholm har tillsammans 
med Örebro skrivit en artikel om deras anteckningsförbud som JURO ställt sig bakom, den 
har bl a publicerats i de Facto. Frågor som har diskuterat är hur man ska kunna arbeta vidare 
med ohälsa och då kommit  in på betygshets.  Diskussion har förts  kring alternativ  till  det 
rådande betygssystemet och om det går att koppla till stress. 

Samseks utbildningsutskottet

Ett  nytt  utbildningsutskott  startades  av  Samsek,  på  mötena  är 
programföreningarna närvarande, Samseks vice ordförande samt sekreterare. Under mötena 
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diskuteras  frågor  kring  utbildning,  vilka  beslut  som  tagits  på  prefekt  och  dekanmötena. 
Utbildningsbevakaren för Samsek är oftast med och berättar om det uppkommit något nytt 
studentfall. Han informerade även om de förändringar som kommer ske med prefektstyret och 
hur det kommer påverka programföreningarna. 

Sofia Brorson – Utbildningsansvarig verksamhetsåret 2008
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Marknadsansvarig

År 2008 har för mig varit ett mycket roligt, händelserikt och givande år. Som 
marknadsansvarig i Juridiska föreningen har jag haft ansvaret för föreningens kontakter med 
sina samarbetspartners samt andra företag och myndigheter och att se till att vi studenter syns 
hos dem lika mycket som de syns hos oss studenter. Med detta menar jag att juriststudenterna 
är lika viktiga för våra blivande arbetsgivare som de är för oss och en viktig uppgift  för 
marknadsansvarig  är  att  se  till  att  det  finns  en  länk  mellan  oss  studenter  och  blivande 
arbetsgivare som intresserar och underlättar för kontakt.

Verksamhetsåret  2008 har  inneburit  vissa  förändringar  inom marknadsposten 
men också ett återseende av traditioner som alltid funnits med och varit uppskattade bland oss 
studenter.

SJM
Verksamhetsåret  började  för  mig  med  att  tillsammans  med  föregående 

marknadsansvarig, Sara Louise Axelsson, hålla i Svenska Juridiska Mästerskapen. SJM är en 
tävling  i  processteknik  som anordnas  varje  år  av  Mannheimer  Swartling  där  alla  orter  i 
Sverige som har en juristutbildning kan delta. Det hålls först en deltävling i varje ort där två 
lag  går  vidare  och  sen  avgörs  det  hela  med  riksfinal  i  Stockholm  i  HD.  Intresset  för 
deltagande i tävlingen här i Umeå var i år ganska svalt. Tre lag ställde upp på lokalfinalen 
som hölls i rättegångssalen på universitetet. Under lokalfinalen närvarade Kjell Persson och 
Susanne Lundgren Jonasson, från hovrätten i Umeå, Olof Hellström från institutionen och 
Daniel  Ullsten  och  Christoffer  Monell  från  MSA Göteborg.  Lokalfinalen  var  lyckad  och 
avslutades  med  en  trevlig  middag  på  Teatercafét.  Riksfinalen  i  Stockholm var  även  den 
mycket lyckad och det var väldigt roligt att få chansen att närvara. Roligast av allt var att ett 
av våra lag tog hem två pris.

Inför 2009 års SJM är det Umeå som är ordförandeort. Det vill säga att det är 
Umeå som har ansvaret för tävlingen. Jag har lagt arbetet för 2009 års tävling på två från 
styrelsen  utomstående  personer,  Daniel  Jonsson  i  termin  ett  och  Sara-Louise  Axelsson  i 
termin fem. Jag gjorde detta eftersom jag ansåg mig inte ha tillräckligt med tid. Jag tror att det 
kan vara bra att även i framtiden låta SJM-arrangemanget läggas på en ”arbetsgrupp” utanför 
styrelsen så att det finns energi för att göra tävlingen så bra som möjligt.

Yrkeskväll

Den 24 april  anordnades  en yrkeskväll  på Origo,  vilket  var en av nyheterna 
under året.  Intresset  bland företagen var stort  och nästan alla  som tillfrågades  tackade  ja. 
Däremot var intresset hos studenterna desto mindre. De företag och myndigheter som deltog 
var:  Aberstens  advokatbyrå,  Hyresnämnden,  LRF, Skatteverket,  Länsförsäkringar,  Kaiding 
och Umeå tingsrätt som representerades av en notarie. Tanken med kvällen var att man som 
student skulle få chans att mingla med verksamma jurister och ställa frågor under lite mer 
avslappnade former. Kvällen började med att de olika juristerna presenterades och delades 
sedan upp i lag med studenterna för att deltaga i ett quiz som en liten uppvärmning på kvällen. 
Under kvällen bjöds det även på italiensk buffé.
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Jf-väskan

Arbetet med Jf-väskan sattes nog igång lite väl sent. Mannheimer Swartling och 
Deloitte drog sig ur och det var svårt att få tag på ersättare. Men det visade sig att Gernandt & 
Danielsson  var  mycket  intresserade  och  det  slutade  med  at  G&D  och  Kaiding  delade 
väsksponsringen. Kaiding hade dock hellre sett att det hade varit någon till väsksponsor. Till 
nästa år har Ackordcentralen visat intresse för att vara med och sponsra.

Stockholmsresan

Stockholmsresan kräver mycket jobb och har tagit upp mycket av min tid men 
det  har  varit  ett  väldigt  roligt  och givande  projekt  att  jobba med.  Stockholmsresan  är  en 
årligen  återkommande  arbetsmarknadsresa  som  Juridiska  föreningen  anordnar  för  att 
juriststudenterna i Umeå ska få chans att möta potentiella arbetsgivare på deras hemmaplan. 
Besöken är utspridda över frukost, lunch och middag och vid middagstid är besöken upplagda 
på ett lite mer avslappnat sätt tillsammans med en bit mat.

Stockholmsresan gick i år av stapeln mellan den första och femte oktober och 
nytt  för i  år  var bussen och en del  nya  besök. En annan sak som var ny för i  år  var att 
institutionen drog in sitt bidrag till bussresan fram och tillbaka till Stockholm men de större 
byråerna var väldigt villiga att betala detta. Buss och busschaufför kom i år från Conference 
Buss AB och blev mycket billigare än vad Swebus skulle ha kostat som vi förut använt oss av. 
Denna buss är att rekommendera för kommande år, mycket trevlig. I år som förra året var vi 
en grupp på 40 personer som åkte men uppdelade på två grupper om 20 personer för varje 
besök. De företag och myndigheter som var med på årets Stockholmsresa var: Mannheimer 
Swartling,  Vinge,  Cederquist,  Linklaters,  Lindahls,  Deloitte,  Konkurrensverket  och 
nykomlingarna:  Utrikesdepartementet,  Justitiedepartementet,  Advokatfirman  Åberg  &  Co, 
Alrutz’ advokatbyrå och PRV.   

Som vanligt var resan mycket eftertraktad och äldre terminer hade företräde. I år 
delades biljettförsäljningen upp på två dagar så att man efter termin nios biljettköp skulle veta 
hur många biljetter det fanns kvar. Det skulle så klart vara uppskattat att utöka platserna på 
Stockholmsresan ännu en gång men jag tror att för att få ut så mycket som möjligt av resan 
måste man hålla deltagarantalet på en nivå runt 20 st per grupp.

Samarbetsavtal

Förra året fick vi en ny samarbetspartner, Cederquist, men avtalet som de ingick 
för 2008 var utan annonsering i de Facto och en bit in på 2008 ändrade de sig angående detta. 
Vi skrev därför ett sidoavtal på de tre resterande numren av de Facto. Jag har nu kontaktat 
Cederquist inför förnyandet av avtalet till 2009 med ett förslag på att ha annonseringen med 
från början men i skrivande stund har jag ännu inte fått något svar. Gernandt & Danielsson 
har också blivigt tillfrågade om att vara en av våra samarbetspartners 2009 men har tyvärr 
tackat nej.
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Mannheimer  Swartlings  avtal  har  däremot  genomgått  en  positiv  förändring. 
MSA ville ta bort annonseringen i De facto och satsa mer på mötet med studenterna. Vi la då 
fram ett förslag på en ”Mannheimer Swartling dag” istället för annonseringen. Förslagsvis 
skulle denna dag kunna gå ut på att de sponsrar ett sportevenemang och i samband med det 
håller en föreläsning eller dylikt och en mingeltillställning på kvällen. Mannheimer Swartling 
var mycket  positiva till  detta  men en så länge så lämnar vi Mannheimer Swartling dagen 
ganska så öppen.   

Jag vill tacka styrelsen för ett mycket lyckat år tillsammans, det har varit grymt 
kul att jobba med er och önskar nästa styrelse lycka till, jag tror ni kommer fixa det minst lika 
bra.

Eva Fredholm – Marknadsansvarig verksamhetsåret 2008
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Chefredaktör de Facto

Under verksamhetsåret 2008 har tidskriftens redaktion fått en del nya skribenter, 
vilket är positivt med tanke på att fortlevnaden av föreningens medlemstidskrift är beroende 
av studenternas intresse av att bidra med artiklar. De Facto har under verksamhetsårets gång 
också haft en del frilansande skribenter som betytt mycket för tidskriften. 

Tidskriftens redaktion har sedan två år bestått av olika ansvarsposter. Även detta 
år har ansvaret  varit fördelat  på olika poster.  Koncept har gett  fler studenter möjlighet att 
engagera  sig  i  tidskriften  på  ett  djupare  plan.  Fördelningen  har  i  samband  med  tydlig 
arbetsfördelning givit en väl fungerande redaktion.

Sedan avskaffandet av det aktiva medlemskapet i Juridiska föreningen år 2006 
har  de  Facto  enbart  distribuerats  till  studenter  vid  Juris  kandidatprogrammet  (nuvarande 
Jurisprogrammet).  Under  verksamhetsåret  2008  beslutades  dock  att  de  Facto  ska  ges  ut 
kostnadsfritt till samtliga medlemmar i Juridiska föreningen, det vill säga till alla studenter 
som är  inskrivna  vid  Juridiska  institutionen.  Intresset  från  studenter  som läser  fristående 
kurser vid Juridiska institutionen har dock varit relativt svagt under året. Detta är något vi 
hoppas förändra med hjälp av bättre marknadsföring,  till  exempel i form av information i 
klasserna. 

I dagsläget trycks de Facto i 300 exemplar.  Planer på att i  framtiden utvidga 
upplagan finns, då antalet studenter på programmet fortsätter att öka. Under verksamhetsåret 
2007 lades även alla  gamla nummer av de Facto och dess föregångare Jurplågar’n ut  för 
nedladdning  via  vår  hemsida.  Detta  inslag  har  till  en  följd  av  tekniska  svårigheter  varit 
problematiskt att fullfölja under året men min förhoppning är att det problemet ska vara löst 
till nästa verksamhetsår. 

Under året har vi haft tillfället att gå över till det efterlängtade färgtrycket, vilket 
innebär  att  de  Facto  numera  trycks  helt  i  färg.  Förändringen  medförde  som  väntat  en 
kostnadsökning men tack vare ett förmånligt avtal med ett nytt tryckeri lyckades vi hålla nere 
kostnaderna.

Redaktionen sammanställde  även en fotokatalog  som delades  ut  till  samtliga 
studenter vid Juristprogrammet. Resultatet blev mycket bra med bakgrund av de resurser vi 
hade och vi höll oss också inom ramarna för budgeten. 

De Facto fortsätter vara populär bland studenterna och tack vare nätupplagan 
följer  tidskriften  i  flertalet  fall  även  med  våra  före  detta  studenter  ut  i  arbetslivet. 
Förhoppningen om de  Factos  framtid  är  att  layouten  ska  utvecklas  vidare,  att  intressanta 
artiklar fortsätter att florera och att så många som möjligt vill läsa vår tidskrift. Utsikterna för 
de Facto under nästa verksamhetsår är mycket goda. 

Kamilla Atmarsson - Chefredaktör för de Facto verksamhetsåret 2008
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Klubbmästare 

Under  verksamhetsåret  2008  har  tyngdpunkten  med  Klubbmästeriets 
verksamhet, precis som föregående år, legat på att bibehålla den verksamhet som fanns samt 
att försöka vidareutveckla denna.

Ett vinnande koncept sedan tidigare år har varit Efter-Plugg-Pubb (EPP) med 
Quiz  på  E-puben.  Även  detta  år  har  dessa  evenemang  lockat  stor  publik  både  av  JF:s 
medlemmar och från andra studerandeföreningar, ibland så stor att alla inte fått plats. Dessa 
Quiz har genomförts tre gånger per termin och har därmed varken utökats eller minskats mot 
föregående verksamhetsår. Vi har alltså bibehållit samarbetet med HHUS 

Min hjärtefråga som klubbmästare har varit och är fortfarande projektet Årets 
Sittning. Den arrangerades den 8 mars på Universum och till skillnad från tidigare år blev den 
en succé med ca 300 sålda biljetter och ett ekonomiskt plus/minus noll resultat. Tanken med 
sittningen är att  bygga broar mellan studenter på olika program detta på grund av att  den 
sociala samvaron på Umeå Universitet är väldigt ”programbunden” i jämförelse med andra 
studieorter  där  tillexempel  nationer  är  det  sociala  centrumet.  Medarrangörer  var  HHUS, 
SOSUM och NordPol. Sittningen hölls i Universum, det bjöds på en två-rätters meny och som 
underhållning uppträdde en ”Stand-up” komiker. Efter middagen uppträdde ett live band och 
senare  tog  en  DJ  över.  Kvällen  uppfattades  som  mycket  lyckad.  Min  förhoppning  som 
avgående Klubbmästare är att detta evenemang kommer att expandera på sikt och eventuellt 
bli ett  helhelgs evenemang med lunch dagen efter,  liknande upplägget för vårbalerna som 
hålls i Lund och Uppsala. Min förhoppning är också att evenemanget byter namn till något 
som kan förknippas med någon lokal ”högtid” och på så sätt bli ett ”trademark” inte bara för 
JF utan för Umeå som studieort.

Vårterminens  andra  sittning,  med  temat  ”Husvagns  och  Camping”,  gick  av 
stapeln den 10 maj på Villan. Sittningen skedde i ett samarbete med Sportmästarinnan då en 
beachvolleyboll turnering arrangerades på dagen. Heldagskonceptet uppfattade jag som lyckat 
och jag tror att arrangemang tillsammans med andra ledamöter och grenar inom JF är något 
mycket positivt.

Hösten har fortlöpt med Quiz på E-puben vid tre tillfällen. Då de sittningar som 
arrangeras  under  hösten  inte  handgripligen  sker  under  Klubbmästeriet  har  jag  framförallt 
hjälpt till vid efterfrågan av de grupper som arbetat med de olika arrangemangen.

Sammanfattningsvis har JF:s medlemmar under verksamhetsåret 2008 erbjudits 
ett varierande utbud av aktiviteter som har höjt den sociala samvaron och jag anser därmed att 
verksamhetsmålen har uppnåtts. Inför kommande verksamhetsår hoppas jag arbetet med att 
bygga broar över programmen fortsätter och framförallt att arbetet med att höja trivseln hos 
studenter vid Juridiska programmet.

Carl Winberg – Klubbmästare verksamhetsåret 2008
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Sportmästarinna

Sportmästeriets i särklass viktigaste uppgift är den studiesociala biten, att verka 
för att föreningens medlemmar träffas och trivs tillsammans också utanför skolmiljön. Detta 
görs främst genom att arrangera diverse sportsliga aktiviteter som turneringar och liknande. 

Förutom deltagande  i  Juridiska  Föreningens  löpande  styrelsearbete  så  består 
sportmästeriet till stora delar av att också sköta sportens löpande verksamhet. Då föreningen 
disponerar två halltider per vecka, där det spelas fotboll respektive innebandy,  hör det till 
sportmästarens  göromål  att  se  till  att  sporthallen  är  upplåst  på  dessa  tider.  Därutöver 
ankommer det också på sportmästaren att tillhandahålla nödvändigt material såsom bollar och 
västar. Precis som förr om åren har det också spelats fotboll utomhus när vädret har tillåtit, 
vilket brukar vara ett uppskattat inslag i verksamheten. Utomhusfotbollen genererar inte heller 
föreningen några kostnader då det är gratis att spela på konstgräsplanen vid campus före kl 
16.30. Uppslutningen på våra löpande aktiviteter har på det hela taget varit god, självklart 
med vissa undantag då skolarbetet hopar sig. Till skillnad från förra året, då innebandytiden 
var ny, så drar fotbollen och innebandyn numera ungefär lika många deltagare. Det tycker jag 
är mycket glädjande då det visar på att beslutet att införskaffa en ytterligare halltid inte varit 
förgäves.

Förutom att sköta den löpande verksamheten åligger det också sportmästeriet att 
arrangera turneringar och liknande. Som ett led i detta anordnades i början på vårterminen en 
skidresa  till  Bygdsiljum.  Deltagarantalet  var  från  början  ett  tjugotal  men  efter 
sjukdomshärjningar  reducerades  antalet  till  ca  14  stycken.  Trots  det  låga  deltagarantalet 
upplever jag ändå skidresan som lyckad. Det grundar jag främst på att deltagarna utgjordes av 
studenter som vanligtvis inte brukar delta i så stor omfattning i de sportsliga arrangemangen.

I  mars,  samma  år,  organiserades  en  lite  större  turnering  tillsammans  med 
medicinska föreningen. Turneringen gick i korthet ut på att de båda föreningarna tävlade mot 
varandra i ett antal grenar. Vid vinst i en gren fick föreningen ett visst antal poäng och den 
föreningen  som  hade  flest  poäng  vid  dagens  slut  kunde  titulera  sig  som  vinnare. 
Tävlingsdagen avslutades med en gemensam sittning på kvällen. Denna turnering var ett nytt 
inslag i verksamheten och med facit i hand så var den mycket lyckad och uppskattad. Den 
genererade ett stort deltagarantal från föreningen, uppskattningsvis ett femtiotal, samt en stor 
publik.

Sedvanligt så hade vi också en innebandyturnering på vårkanten där terminerna 
gjorde  upp  om  segern.  Tyvärr  har  ju  programmet  färre  studenter  på  vårterminen  som 
resulterade i att det blev tre terminslag (vilket ska jämföras med höstterminen då man kan 
skrapa ihop åtminstone 4 stycken terminslag). 

 I slutet på april deltog föreningen också med ett lag i IVP-cupen, en fotbollscup 
som Idrottsvetarprogrammet  anordnar  varje  år.  IVP-cupen  är  ett  uppskattat  inslag  då  det 
genom denna ges möjlighet att möta annat motstånd. Positivt är också att när studenter från 
olika terminer deltar i samma lag tenderar de också att ”svetsas” samman i större omfattning 
än i vanliga fall, då man strävar mot ett gemensamt mål.
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Det genomfördes också med en beachvolleybollturnering på vårterminen som 
samkördes  med  klubbmästaren  och  det  sociala  utskottet.  Först  var  det 
beachvolleybollturnering på dagen och sedan avslutades det hela med en gemensam sittning. 
Att  samköra  den  här  typen  av  aktiviteter  upplever  jag  som  mycket  positivt  och  det 
uppskattades av deltagarna. Beachvolleybollturneringen är också bra på det sätt att den drar 
många medlemmar, även de som vanligtvis inte brukar delta. 

Självklart  deltog  vi  också  i  2008-års  upplaga  av  brännbollsyran.  Laget  gick 
under namnet ”de laglösa” och bestod av ett tiotal spelare från föreningen. Vad som är extra 
roligt med att delta med ett lag i brännbollsyran är att banan där JF:s lag spelar blir något av 
en  samlingspunkt  för  föreningens  medlemmar.  Brännbollsyran  drar  inte  alltså  inte  bara 
utövare utan också ett stort antal åskådare. Könsfördelningen i laget var också jämn vilket var 
glädjande.

På höstterminen anordnades det återigen en beachvolleybollturnering. Min tanke 
med  att  lägga  en  beachvolleybollturnering  på  höstterminen  är  att  de  nya  studenterna  på 
programmet ska få en chans att lära känna de gamla studenterna utanför skolmiljön. Den här 
turneringen lades samma dag som återsparken.

Den sista aktiviteten för verksamhetsåret 2008 som organiserades var den årliga 
fotbollsturneringen. Fotbollsturneringen är även den ett återkommande inslag i föreningens 
historia där terminerna möter varandra och gör upp om segern. Mycket glädjande detta år var 
att termin 1 hade så många deltagare att de var tvungna att göra två lag. 

Maria Frank – Sportmästarinna verksamhetsåret 2008

16



Webmaster

Min huvudsakliga syssla som webmaster för JF har varit att sköta den löpande 
driften av föreningens hemsida, forum och epostsystem. Under 2008 var det tioårsjubileum 
för  hemsidan,  vilket  högtidlighölls  med  en  välbehövlig  ansiktslyftning  av  bildarkivet. 
Hemsidan har även utökats med en sida om Stockholmsresan.

Att Internet är i ständig utveckling, har styrelsen blivit varse under det gångna 
året.  Facebook har   under  året  blivit  väldigt  populärt  bland föreningens  medlemmar,  och 
mycket  av  kommunikationen  mellan  medlemmarna  själva  och  mellan  medlemmarna  och 
föreningen sker idag via detta medium. På så vis har flera av hemsidans  funktioner, främst 
bildarkivet och forumet, fått konkurrens. För tillträdande webmaster och styrelse, är därför 
hemsidans framtida utformning en synnerligen aktuell fråga att ställning till.

Utöver  hemsidan,  har  jag  bistått  de  Factos  redaktion  med  mjukvaru-
uppgraderingar av redaktionens dator. Jag har även varit styrelsen behjälplig med allehanda 
tekniska göromål, så som produktion av föreningens affischer, fotografering av julkort, inköp 
av skrivartoner mm.

I min roll som styrelseledamot har jag även haft huvudansvaret för utarbetandet 
av ett förslag till ändring av föreningens stadgar, vilket läggs fram vid årsmötet.

Raymond Nordin Morard – Webmaster verksamhetsåret 2008
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JURO verksamhetsberättelse 2008

JURO externt 

Artikel om Stockholms anteckningsförbud
I Stockholm infördes ett totalt anteckningsförbud. Även korshänvisningar blev otillåtet. 
Stockholms representanter författade en debattartikel om problemet som JURO skrev under. 
Artikeln publicerades därefter i föreningstidningarna på de sex studieorterna. (Se bilaga 2.)

Domstolsverket
JURO  har  under  2008  fortsatt  diskussionerna  om  domstolsverkets  antagning  till 
notarietjänstgöringen.  Ett  möte  med  domstolsverket  för  att  diskutera  detta  är  planerat  till 
JUROs första möte 2009 som infaller i Umeå den 12 februari. JURO är av den åsikten att 
dagens antagningsförfarande till  notarietjänstgöring motverkar  nepotism men att  det  också 
bidrar till  att många som inte avser att fortsätta sin karriär inom domstolsverket ”tar upp” 
platser för dem som vill arbeta inom domstolsväsendet. Detta anser JURO är problematiskt 
och efterfrågar ett annat antagningsförfarande som kommer att diskuteras med domstolsverket 
vid mötet i Umeå. 
Studierektorerna på de sex juristutbildningarna har skrivit under ett beslut att sluta översätta 
betygen för de studenter som väljer att förlägga en del av sin utbildning utomlands. (Se bilaga 
3) Enligt  dem ska nu domstolverket i sin antagning till  notarietjänstgöring ta ställning till 
utländska betyg och inte som tidigare automatiskt sätta betyget B på utländska betyg. Det är 
enligt  JURO viktigt  att  domstolsverket  verkligen tar  ställning till  betygen om orterna inte 
längre tänker översätta betygen. Lund och Uppsala har sedan ett antal år inte översatt betyg 
vilket ställt till problem för deras studenter och JURO uttrycker nu en viss oro för att detta 
skall fungera. En förutsättning för att JURO ska stå bakom detta beslut är att alla orter är 
överens samt att domstolsverket står fast vid att göra en rättvis bedömning.  Detta är också 
något som skall diskuteras vid mötet i Umeå den 12 februari 2009.

Humanjuridik
Ett  möte  hölls  med  advokatsamfundet  i  samband  med  JUROs möte  i  Stockholm den 28 
november  2008.  Problem med  att  jurister  inte  söker  sig  till  humanjuridiken  diskuterades. 
Advokatsamfundet framförde att det var en ekonomisk fråga, de anser att timtaxan behöver 
höjas.  Vi  kan  försöka  lobba  för  att  öka  intresset  för  humanjuridik  exempelvis  utöver 
arbetsmarknadsdagar att man träffar dem i mindre sammanhang och det finns planer på att 
eventuellt införa en processpelstävling tillsammans med advokatsamfundet som skall fokusera 
på  humanjuridiken.  Tips  för  studenter  som  inte  är  i  Stockholm  är  att  det  finns 
brottsmålskollegium ute i  landet  dit  man kan vända sig.  Inga konkreta planer  om fortsatt 
utbyte men han var väldigt positiv och ser gärna att kontakten upprätthålls. Advokatsamfundet 
anser att nyutbildade jurister är dåliga i muntlig och skriftlig framställning. De anser även att 
nyexaminerade jurister har väldigt mycket sakkunskaper men saknar kring kunskaper. 

Bologna-processen
Under  2008  har  JUROs  fokus  när  det  gäller  Bologna  processen  legat  på  införandet  av 
mastersprogram och hur det ska bli möjligt att praktiskt konstruera utbildning så att man efter 
tre år kan ta ut en kandidat examen och därefter söka in till ett mastersprogram. Främst Lund 
har arbetat med detta. Det stora problemet ligger i att rymma en motsvarande C-uppsats inom 
utbildningens tre första år. JURO uttrycker viss oro för att det sker en falsk marknadsföring 
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att man kan ta sin examen efter tre år, detta är inte tanken och det är enligt JURO viktigt att 
motverka sådana rykten. I Uppsala har man infört en bologna grupp.

Ohälsan
Beslut togs att enbart kalla denna punkt för ohälsan i fortsättningen. Örebro har genomfört en 
enkätundersökning bland sina studenter angående studiestressen och betygssystemet som skall 
genomföras på de övriga orterna inför nästa verksamhetsår.  Enkäten har i Örebro givits till 
samtliga klasser. Av de registrerade på programmet var det 77 % som svarade, 75% anser att 
det finns en betygshets på programmet. 40 % anser att de upplever stress och ohälsa till följd 
av betygen.  Denna enkät skall ligga till grund för mötet med Domstolsverket i Umeå den 12 
februari 2009.
I Stockholm har man ett Mångfaldsprojekt som drivs av studenter från början men ligger nu 
under institutionen och de betalar. Det ingår även att man informerar på gymnasieskolor om 
hur  det  är  att  studera  juridik.  Projektet  genomför  tre  stycken  föreläsningar  där  man  bl  a 
behandlar studieteknik

I Uppsala anser man att  det  finns för få studieplatser  och det finns en oro inför att  detta 
kommer  att  förvärras då Uppsala  planerar  att  öka sitt  studentintag med 250 elever/år.  En 
annan sak kring detta som JURO uttrycker oro över är om det finns plats på arbetsmarknaden 
för 250 jurister till? Detta måste följas upp.

Tenta-fika
Eller motsvarande förekommer nu på alla sex studieorter. 

Utbildning
Det finns planer på ett specialanpassat högskoleprov för intagningen till juristutbildning. Lund 
har fått 50 000 kronor för att utveckla ett sådant prov.
 
Praktik
JURO  har  under  året  fört  omfattande  diskussioner  om  praktikmöjligheter.  Alla  orter  är 
överens om att det är för lite eller ingen praktik under utbildningen, vilket är något som JURO 
bör sträva efter att påverka.  

Betygsstatiskt
Göteborg har klart högst betygstatistisk och detta oroar dem att deras utbildning urholkas, 
Uppsala  som  ligger  lägst  uttrycker  också  oro  att  det  påverkar  dem  negativt  speciellt  i 
antagningen till notarietjänstgöring. JURO anser att det bör vara likvärdiga betyg oavsett var 
man studerar. Utvecklingen kring detta bör följas upp.

Kursutvärderingar
Lund  har  tagit  på  sig  att  göra  en  utvärdering  och  sammanställning  av  orternas 
kursutvärderingar.

Marknadsföring
JURO  har  fått  en  egen  hemsida  där  de  stående  sakfrågorna  anges.  Alla  protokoll  samt 
verksamhetsberättelse ska läggas upp på hemsidan för kännedom. Förhoppningen med detta 
är  att  JURO  ska  ha  en  portal  utåt  samt  att  det  ska  bidra  med  ökad  kontinuitet  inom 
verksamheten. 
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Genusarbetet
Umeå som har en inriktning mot genus har till Lund skickat en lista på den kurslitteratur som 
används på Umeås juristutbildning.

Prefektstyre

Vid Umeå universitet har det införts prefektstyre, vilket innebär att studentrepresentanterna 
inte längre har rösträtt vid beslutsfattande. Alla beslut fattas enskilt av prefekten. Se bilaga 4.

JURO internt

Erfarenhetsutbytet
Vid varje möte har en genomgång om vad som händer på de olika orterna företagits. JURO 
anser  att  detta  är  viktigt  för  samarbetet  och  ger  tips  och  råd  till  hur  förbättringar  och 
samstämmighet kan uppnås men det får inte ta fokus från sakfrågorna. 
 
Hemsida och forum
Under året har diskussioner förts om hur forum och hemsida ska användas på bästa sätt. 

Hemsidan återfinns numer på adressen www.juro.se och har fått en ny utformning. Forumet 
ska  användas  flitigt  för  att  kunna  diskutera  viktiga  frågor  innan  mötet  för  att  på  så  vis 
effektivisera mötena. Ortsrapporterna ska läggas upp på forumet en vecka innan mötet samt 
emailas ut till  juro@jf-umea.se. Punkter som representanterna vill ha med på dagordningen 
kan antingen läggas upp på forumet eller emailas till ordförandeorten för verksamhetsåret.

Varje gång vi skriver någonting om JURO ska vi också sätta ut adressen till hemsidan.

Mötesplaceringar
Mötena ska fortsättningsvis förläggas i anslutning till baler och banketter på orterna. Detta för 
att JURO 2008 anser att även representation är viktigt för föreningarna. Diskussion har förts 
om vikten av närvaro både vid möten och vid efterföljande bal/bankett.  Diskussion om en 
eventuell sänkning av biljettpriser för baldeltagande för JURO och ordföranderepresentanter 
har förts men inget beslut har tagits under året. Självklart är fokus på mötena men det kan 
vara bra om varje ort har möjlighet att även närvara vid efterföljande sociala tillställning. 

Det är i  dagsläget fyra  möten per år och om man som representant inte har möjlighet att 
närvara så är det önskvärt att skicka en suppleant så att alla orter har två representanter per 
möte. 

Ordförandeskapet
Under året har diskuterats hur kontinuiteten i JURO och framförallt i ordförandeskapet kan 
förbättras. 2008 års representanter är eniga om att en noggrann överlämning måste ske till 
nästkommande  ordförandeort  och  att  det  är  önskvärt  om  överlämnandet  sker  till 
representanter med olika brytning i verksamhetsåret. Om bytet sker på detta sätt innebär det 
att de representanter som blir ansvariga för ordförandeskapet redan har deltagit vid två möten 
och  kontinuiteten  borde  på  så  sätt  förbättras.  Umeå  lämnar  vid  årsskiftet,  i  enlighet  med 
stadgarna, över ordförandeskapet till Örebro, deras representanter har redan närvarat vid två 
möten som vi uttryckt önskan om. Om utformningen av ordförandeskapet ska ändras krävs en 
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stadgeändring och under 2009 kommer vidare diskussioner om detta att föras inom JURO. 
Det är viktigt att alla känner ansvar och gör det bästa av överlämningen.  

Verksamhetsberättelsen författad av

JURO 2008 

genom ordförandeorten Umeå 
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JRG

Juridiska rådgivningsgruppen har fortsatt sin verksamhet 2008 med att ge gratis 
juridisk rådgivning åt studenter. Rådgivningsgruppen har hållit möten i snitt varannan vecka 
under terminerna.

Vårterminen 2008 inleddes med en informationskampanj till juriststuderande i 
dåvarande termin två. Ett stort antal skrev upp sig på JRG:s maillista och det var många som 
kom på det första mötet. Studenter från termin två och termin fyra har sedan utgjort den 
största delen av juridiska rådgivningsgruppen under året. JRG:s maillista och närvarolistan på 
möten (medlemslistan) har uppdaterats kontinuerligt under terminen allteftersom nya 
medlemmar tillkommit och gamla hoppat av.

Antalet aktiva medlemmar har efter den stora tillströmningen i början av 
vårterminen stabiliserat sig på en jämn nivå på mellan 10-15 stycken under resten av året. 
Medlemslistan/mailinglistan har cirka 60 namn. Anledningen till denna stora differens är att 
många väljer att stå kvar som passiva medlemmar och får alltså all medlemsinformation om 
möten etc som går ut via mail. Min uppskattning av normalstorleken för gruppen med dagens 
ärendetillströmning är någonstans mellan 10-20 medlemmar.

Marknadsföringen i gruppen har hållits på ungefär samma nivå som förra året. 
Affischer och flyers som utformades 2007 har använts och satts upp på anslagstavlor runt om 
i universitetet. Dessutom har vi under året haft en marknadsföringsgrupp som har tagit fram 
nya idéer till hur vi kan marknadsföra rådgivningsgruppen. Bland annat har några nya bilder 
tagits på medlemmar och på affischerna har designen förenklats och texten skalats av och 
anpassats för lanseringen av den nya hemsidan som ännu är under produktion. 

Hemsidan har varit en angelägen uppgift, men mycket svår eftersom kompetens 
i gruppen har saknats. Ett utkast har gjorts i programmet Flash där ett formulär för inlämnig 
av ärenden har skapats och kopplats till JRG:s mail. På så sätt kan alla ärenden hållas samlade 
över mailen, till exempel i en särskild mapp vilket jag tror skulle underlätta ärendehanteringen 
mycket. Ett fel i kodningen samt problem med mjukvaran (Adobe flash) har gjort att 
publiceringen av sidan har fått skjutas upp. Arbetet med att utveckla en hemsida till JRG går 
vidare.

Av de tre lådorna som fanns i början av terminen har den brevlåda som stod i 
kårens före detta lokaler vid sidan av Corona avskaffats i samband med kårens flytt. 
Brevlådan i Café nian och i Café tornet finns kvar och används, men samtliga ärenden under 
året har kommit till lådan i Café tornet. Antalet ärenden under året har legat på 
uppskattningsvis ca 20 stycken. 

Rollen som terminsansvarig har under året i praktiken avskaffats och istället har 
ärendena delats ut på mötena av kontrollansvarig vilket har fungerat bra. Även i år har det 
varit problem med att samla in journaler och få tillbaka fall-framsidor från medlemmar som 
löser ärenden, och ansvaret vilar förstås helt på undertecknad. Jag tror att detta arbete kan 
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skötas enklare när JRG börjar använda hemsidan istället för brevlådorna vid insamlingen av 
ärenden. Allt kan då enkelt överskådas och skötas via JRG:s mail. 

Vissa ansträngningar har också gjorts under året för att få arbetet i gruppen att 
fungera bättre och för att få medlemmarna att trivas bättre. Bland annat har vi tagit fram en 
lathund för fallhantering som ska kunna användas som stöd för både nya och gamla 
medlemmar som löser ett ärende. Vidare har en nyutformad mall för journaler tagits fram. 
Den är mer översiktlig än den förra för att vara en bättre hjälp för medlemmar när de skriver 
journal och för att få en mer enhetlig journalutformning. En artikel har också publicerats i 
juriststudenternas tidning de Facto med syfte att informera juriststudenter om JRG:s 
verksamhet. 

Ett arbete med att skapa stadgar åt JRG har inte påbörjats under året, men det är 
något som jag tycker känns angeläget att uppta för framtiden.

JRG:s budget för marknadsföring ligger kvar på samma nivå som föregående år, 
men budgeten för medlemsvård har justerats ned något för att få en mer enhetlig fika-budget 
för olika verksamheter inom JF.

Till ny ordförande valdes Liselott Lundgren från termin fem, som jag 
lyckönskar och som har mitt fulla stöd och förtroende.

Johan Svensson – Ordförande för juridiska rådgivningsgruppen 2008
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