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Ordförande 
 
Som ordförande för Juridiska föreningen har man ett övergripande ansvar 
för allt som händer i föreningen. Det är därför omöjligt för mig att skriva 
en verksamhetsberättelse om allt jag ägnat mig åt utan att ”inkräkta” på 
något av de ansvarsområden som resterande del av styrelsen skrivit om i 
sina berättelser. Istället har jag försökt att skriva om de händelser som de 
inte berört, även om det naturligtvis är oerhört svårt att sammanfatta allt 
som hänt under året på bara några få rader. 
 
Verksamhetsåret startade i sedvanlig ordning med årets största och 
kanske viktigaste händelse i föreningen; Juristens dag. Huvudansvarig för 
arbetsmarknadsdagen var Björn Rothpfeffer och Johanna Thor som gjorde 
ett utmärkt arbete med att locka utställare från myndigheter, 
organisationer och byråer att komma till Umeå för att träffa 
juriststudenterna här. Arbetsmarknadsdagen blev mycket lyckad och 
uppskattades av såväl studenter som utställare. 
 
I samband med den efterföljande banketten installerades Maria Eklund 
som Juridiska föreningens första inspektor. Maria har under året funnits 
med som ett stöd för styrelsen och som ett bollplank för idéer och 
funderingar. Det kommer troligtvis att tillföra mycket för föreningen i form 
av kontinuitet att ha en inspektor som sitter på en längre mandatperiod 
än vad styrelsen gör. 
 
Samtidigt som Juristens dag ägde rum var också Umeå värdort för årets 
första JURO-möte. JURO är en sammanslutning av de Juridiska 
föreningarna i Sverige och tre ytterligare möten har hållits på orter runt 
om i Sverige under året. I samband med dessa möten hålls som regel en 
bal eller bankett vid vilken ordförandena för föreningarna brukar närvara 
och hålla ett kortare anförande. Det är min uppfattning att det nationella 
samarbetet är otroligt viktigt och jag har under året gjort mitt bästa för 
att representera och marknadsföra Umeå som utbildningsort. 
 
För första gången hölls också en ceremoni i samband med Juristens dag 
där de nyutexaminerade studenterna firades. Ceremonin, som hölls i 
ljusgården, var extremt välbesökt och blev mycket uppskattad av 
avgångsstudenterna, deras närstående och institutionen. 
 
Umeå var under året också huvudansvarig för SJM, Svenska Juridiska 
Mästerskapen, och mycket arbete lades ned på anordnandet av detta från 
marknadsansvarig Daniel Jonsson med starkt understöd av tidigare 
marknadsansvarige Sara-Louise Axelsson. Resultatet av detta blev mycket 
lyckat, även om Umeå tyvärr förlorade sin mästartitel. 
 
På den studiesociala fronten har det mesta löpt på enligt gammal 
juristtradition. Roligt var att medicinar-jurist turneringen för andra året 
blev en stor succé! Desto tråkigare var att Årets Sittning tvingades ställas 
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in, vilket ledde till att ingen vårsittning kunde hållas. Detta trots att 
många efterlyst en sådan. 
 
Inför starten av höstterminen valde styrelsens marknadsansvarige Daniel 
Jonsson att byta studieort. Istället för att välja in en ny medlem i 
styrelsen beslöts att fördela de arbetsuppgifter som fanns kvar för 
marknadsposten mellan oss i styrelsen. Detta arbete kom att hamna på 
webmaster Andreas Nordström som förtjänar en enorm eloge för den tid 
och det arbete han lagt ned på dessa. Andreas arbete resulterade också i 
en ny samarbetspartner för föreningen, Lindahl. 
 
Daniels avhopp skulle dock komma att innebära en del förseningar, inte 
minst av den årliga Stockholmsresan. Huvudansvaret för denna 
utannonserades via nyhetsbrevet och sköttes av Kamilla Atmarsson och 
Karin Hellander som gjorde ett mycket uppskattat jobb med att ordna 
resan på kort tid. Tyvärr var efterfrågan av biljetter till resan inte riktigt 
lika stor som vanligt, gissningsvis på grund av den korta tiden mellan 
biljettförsäljning och avresedatum. 
 
Inom utbildningsbevakningen är den fråga jag arbetat mest med den så 
kallade partsinsynen. Jag skrev under våren en artikel som publicerades i 
de Facto samt på föreningens hemsida för att uppmärksamma studenter 
på en artikel skriven av institutionens prefekt, Lars Bejstam. Lars framför i 
den åsikten att studenter enligt förvaltningslagen har rätt att granska och 
stryka en inlämnad tentamen. Artikeln kom att väcka ganska starka 
reaktioner från andra orter i Sverige, där institutionerna inte delar Lars 
åsikter. 
 
Under 2010 kommer kårobligatoriet att avskaffas och det kommer då att 
bli möjligt för studenter att välja huruvida de vill vara medlemmar i 
Juridiska föreningen eller inte. Under året har vi i föreningen löpande 
undersökt och diskuterat hur vi bäst skall hantera den förändringen. Den 
ekonomiska förlusten av minskade bidrag från kåren är något vi kommer 
att klara bra tack vare våra externa finansieringar men nästa års styrelse 
kommer att få arbeta hårdare för att synas och aktivt värva medlemmar. 
 
Under föregående verksamhetsår avskaffade universitetet 
institutionsstyrelserna till förmån för prefektstyre. Detta innebar att vi 
förlorade vår rösträtt i beslutsfrågor på institutionsnivå och istället fick 
enbart närvaro och yttranderätt vid de möten där prefekten fattar beslut. 
Tillsammans med prefekten har vi under året utvecklat en mötesform som 
enligt min åsikt innebär ett ökat faktiskt studentinflytande jämfört med de 
tidigare institutionsstyrelsemötena. Detta då beslutsmöten innebär en mer 
”direkt” dialog med beslutsfattaren. 
 
Ett byte av lokal är något som Juridiska föreningen länge strävat efter, 
och trots att jag tog vid denna strävan där tidigare års ordförande Mathias 
Pakkala-Räf lämnade den har jag tvingats inse att ett lokalbyte är extremt 
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svårt att få till stånd. Istället gjorde vi i styrelsen göra det bästa av 
situationen och efter en rejäl upprensning och ommöblering kom JF-
rummet att bli åtminstone något mer rymligt. 
 
Trots att året startade med ett budgeterat underskott och att vi under året 
dragits med oväntade och oplanerade utgifter har de nedskärningar vi 
gjort inneburit ett oväntat bra resultat vid årets slut. Dessa pengar har 
delvis använts till förnyande av tekniken i JF-rummet men också till 
merchandise med föreningens logga som kan komma att bli allt viktigare 
för att föreningen skall kunna profilera sig och synas bland studenter. 
 
Ett av de mål jag hade när jag klev på posten som ordförande var att 
försöka skapa en mer tacksam förening. Det är många som lägger ned 
extremt mycket tid och energi på att göra saker i föreningen som inte 
alltid syns och sällan får det tack de förtjänar. Tanken var från början att 
genomföra en middag eller liknande, men till det fanns inte tid. Istället 
användes en liten del av överskottet till att ordna en tackpresent till de 
som under året hjälpt och bistått oss i styrelsen med olika projekt. 
 
Sammanfattningsvis vill jag säga att det varit ett fartfyllt och spännande 
år och att jag är otroligt tacksam för förtroendet att ha fått representera 
Umeås juriststudenter. Jag önskar den tillträdande styrelsen, med Marie 
Larsson vid rodret, all lycka och hoppas att ni får ett lika roligt år som vi 
haft! 
 

Joel Holmgren, 
Ordförande 2009 
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Vice Ordförande 
 
Som vice ordförande har jag under verksamhetsåret 2009 ansvarat för 
bokning av gästföreläsningar och att anordna avslutningsceremonin för 
termin 9. Jag har även suttit med i Juris studerandes Riksorganisation, 
JURO, tillsammans med utbildningsansvarig, samt suttit med på 
beslutsmöten med institutionens prefekt tillsammans med ordföranden.  
 
Under verksamhetsåret 2009 har det hållits två gästföreläsningar. Den 28 
Maj 2009 föreläste Björn Hurtig om hur det är att arbeta som 
försvarsadvokat och den 15 oktober 2009 föreläste Anna-Karin Lundin på 
temat: ”Att arbeta som jurist – Vad ska jag bli när jag blir stor?” Jag 
ansvarade för bokning av föreläsare, samt ordnade med lokal, resor och 
mat för dem.  
 
I februari höll jag i JF:s första avslutningsceremoni för termin 9. Under 
hösten har jag förberett för 2010 års ceremoni genom att skicka ut 
inbjudningar, ta emot intresseanmälningar samt boka lokal till den.  

 
Under året har jag suttit med som representant i Juris studerandes 
riksorganisation (JURO), som består av två representanter från var och en 
av de sex studieorterna. JURO har möten fyra gånger per år i anslutning 
till baler och banketter på de olika orterna. Under verksamhetsåret 2009 
förlades mötena till Umeå, Lund, Uppsala och Göteborg. Jag medverkade 
vid mötet i Umeå samt mötet i Lund.  
 
Under året har jag suttit med på två beslutsmöten, varav båda har 
handlat om godkännande av kursplaner. 
 

Frida Grubbström,  
Vice Ordförande 2009 
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Kassör  

Juridiska föreningen har under verksamhetsåret 2009 trots lågkonjunktur, 
lyckats hålla en jämn nivå på föreningens ekonomi.  

Året startade med en minusbudget för att minska tidigare överskott. För 
att kunna genomföra så många aktiviteter som möjligt har styrelsen 
försökt finansiera en del aktiviteter genom sponsring, vilket lyckats väldigt 
bra på grund av ihärdiga styrelsemedlemmar. En mängd av föreningens 
aktiviteter under året har finansierats genom just sponsring och med 
bidrag från Juridiska institutionen. Som några exempel kan nämnas att 
institutionen betalade lokal och mat under Juristens dag samt hyra av 
bussen under Stockholmsresan. Utöver detta har sektionsbidraget visat 
sig vara större än det budgeterade beloppet, vilket tillsammans med ovan 
nämnda sponsring har resulterat i att det budgeterade minusresultatet 
inte blivit lika stort som planerat under verksamhetsåret. Föreningen har 
visserligen som mål att ha det sparade kapitalet så nära noll som möjligt 
men med en mer osäker framtid än tidigare bör en liten buffert bara vara 
positiv för föreningens kommande verksamhetsår. Med osäker framtid 
avses avskaffandet av kårobligatoriet samt ovisshet i hur mycket som 
kommer att sponsras av institutionen nästkommande år eftersom även de 
genomgår en omstrukturering.  

Vid avskaffandet av kårobligatoriet kommer sektionsbidraget med största 
säkerhet att minska och även om bidraget endast utgör en liten del i 
föreningens budget krävs i och med detta nya former av finansieringar. 
Föreningen har därför under hösten arbetat för att hitta fler 
samarbetspartners, vilket varit framgångsrikt då även Lindahl kommer att 
ingå som samarbetspartner under nästa verksamhetsår.  

Vad gäller föreningens planerade aktiviteter så har dessa genomförts med 
undantag för vårsittningen som ställdes in på grund av för få anmälda 
deltagare. Även Stockholmsresan hade detta år färre deltagare än 
föregående är vilket resulterade i att föreningen fick betala en större del 
än det budgeterade beloppet. Vad som i övrigt kan nämnas är att 
kostnader för fotokatalog som var tänkta föregående verksamhetsår 
flyttats över till detta år istället. Detta innebär att två fotokataloger 
finansierats detta verksamhetsår vilket inte utgör en jättestor kostnad.  

Investeringar under året har varit få med undantag för en större 
investering bestående av en dator som framförallt behövs för att göra 
arbetet med de Facto mer effektivt och lätthanterligt. Utöver detta har 
också en tackgåva till de som arbetat mycket för föreningen köpts in, 
samt en gåva till alla medlemmarna bestående av en mugg med Juridiska 
föreningens logga på.  
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Sammanfattningsvis ser framtiden för Juridiska föreningen ljus ut. Tack 
vare Juristens dag, generösa samarbetspartners och ambitiösa 
medlemmar kommer aktiviteter som sittningar, sportevenemang och 
gästföreläsningar även i fortsättningen kunna anordnas. 

Marie Larsson, 
Kassör 2009 
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Sekreterare/Informationsansvarig 
 
Efter Juridiska föreningens årsmöte den 2 mars 2009 tillträdde jag min 
post som informationsansvarig och sekreterare. På årsmötet förde jag mitt 
första protokoll och under verksamhetsåret har jag hunnit med att skriva 
ganska många för att nu avluta mitt uppdrag genom denna 
verksamhetsberättelse. 
 
Juridiska föreningen har styrelsemöte varje tisdag mellan 12 – 13 och 
under dessa möten har jag varit protokollförare. För att Juridiska 
föreningens medlemmar ska få ta del av vad som diskuteras och beslutas 
på styrelsemötena, har jag lagt upp varje veckas protokoll på hemsidan. 
 
Vidare i min post har jag varit ansvarig för de nyhetsutskick som görs 
varje vecka i nyhetsbrevet. Då informationsansvarig och sekreterare 
verksamhetsåret 2008, Joel Holmgren, värvade så många nya 
prenumeranter till nyhetsbrevet i samband med insparken, gjorde vi 
samma sak i år. Detta innebar att de tävlande lagen i insparkstävlingen 
”Poängjakten” fick poäng för varje medlem i laget som anmälde sig som 
prenumerant till nyhetsbrevet. Detta gav ett bra resultat av nya 
prenumeranter även i år och jag rekommenderar tillträdande styrelse att 
göra något liknande vid nästa inspark.  
 
Nyhetsbrevet är ett mycket bra sätt att nå ut till medlemmarna med 
information och när allt fungerar som det ska är allt väl. Dock har det, 
fortsatt att vara en del krångel med nyhetsmailet (se tidigare års 
verksamhetsberättelser). Det går ibland inte att sända ut mailet till alla 
prenumeranter och man tvingas då till att skicka ut flera mail. Detta 
resulterar i att vissa får flera kopior av mailet och då detta kan anses vara 
störande skulle jag gissa på att många helt enkelt struntar i att läsa 
mailet. Vidare var det många av medlemmarna som, när de öppnade 
mailet, bara fått märkliga tecken skickade till sig. Webmaster Andreas 
Nordström gick dock ut med information om detta på hemsidan och 
förklarade varför mailet fick detta format för vissa och vad man kunde 
göra åt det. Sedan dess har det inte framkommit några synpunkter på 
detta. Kanske tekniken kring nyhetsbrevet behöver uppdateras eller 
åtgärdas på något sätt tills nästa år? 
 
Som informationsansvarig och sekreterare har jag vidare varit ansvarig 
för de personer som besöker juristprogrammet som ”Student för en dag”. 
Jag har haft ca 20 studenter på besök och till hjälp för detta har jag haft 
frivilliga i min klass. Hjälpen har varit nödvändigt då att arbetsbördan 
kring ”Student för en dag” annars kan bli ganska tung. Vidare i min post 
har jag utfört klassiska sekreterarsysslor, så som inköp av 
kontorsmaterial. Utöver de uppgifter jag utfört som sekreterare och 
informationsansvarig har jag även bidragit rent allmänt med t.ex. 
städning av JF-rummet, tentafika med T1, transport och frågor till quizet. 
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Jag tackar styrelsen och alla medlemmar får det här året och önskar 
tillträdande styrelse lycka till!  

 
Maria Ekström, 

Sekreterare/Informationsansvarig 2009 
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Utbildningsansvarig 
 
Min tid som utbildningsansvarig började med en rivstart, när årets första 
JURO-möte skulle hållas i Umeå. Allt fungerade bra och vi tycks ha startat 
en ny tradition genom att bjuda på både frukost och lunch, vilket vi även 
fått på alla andra orter efter det. Sammanfattningsvis får man bedöma det 
hela som lyckat, då alla fått en plats att sova på, hittat i tid till mötet och 
sluppit gå hungriga.  
 
För att fortsätta på JURO-spåret så har det förstås även hållits tre möten 
till. I Lund var vi när våren just kommit och knopparna på körsbärsträden 
precis börjat spricka. I september hölls mötet i Uppsala och i november 
gästade vi Göteborg, vilket var det enda mötet jag tyvärr inte kunde gå 
på. De frågor som behandlats i JURO under året har till övervägande del 
handlat om juriststudenternas stress. Detta är ett pågående arbete som vi 
tog över från fjolårets möten. Arbetet har baserats på påståendet att den 
största källan till studenternas stress är notarieantagningssystemet och 
för att kunna göra något åt stressen borde systemet och dess verkningar 
undersökas. Den ursprungliga tanken var att vi skulle träffa 
representanter från Domstolsverket för att diskutera notarieantagningen 
redan vid mötet i Umeå, men det sköts upp och detta blev av först på 
våren. Resultatet av detta möte blev en större förståelse för, eller i vart 
fall en större insikt i, Domstolsverkets hållning i frågan om 
notarieantagningen. Kort kan den sammanfattas till att de är nöjda med 
hur det fungerar idag. Anledningen till detta är enligt dem själva att de 
har i uppdrag att förse arbetsmarknaden med notariemeriterade jurister, 
jämte det faktum att systemet med betyg som till övervägande del är 
avgörande, är relativt rättvist. Med ett sådant system minskas exempelvis 
risken för nepotism, vilket enligt Domstolsverket var ett skäl till införandet 
av systemet.  
 
Arbetet med stressen fortsatte, nu med målsättningen att hitta konkreta 
förslag till hur stressen kan lindras. En enkät ordnad och slutligen 
sammanställd av representanterna från Göteborg genomfördes, vilken gav 
än mer kött på benen i frågan vad som oroade studenterna. En 
övervägande andel angav nämligen, föga förvånande, just 
notarietjänstgöringen som den faktor som stressade mest. Årets arbete 
med frågan har avslutats med att varje ort har avlämnat förslag på saker 
som kan tänkas lindra stressen. Exempel från Umeås sida är att arbeta för 
ett slopande av kravet på notariemeritering även för arbete som åklagare 
och kronofogde, precis som nyligen gjorts beträffande domartjänster. 
Tanken är att anledningen till stressen med notarietjänstgöringen är att 
man uppfattar vägar som stängda om man inte lyckas med att landa en 
plats. Om inga vägar definitivt kan stängas, bör även stressen kunna 
mildras. 
 
På det lokala planet har arbetet med fastställande av kursplaner och 
genomgång av tidigare terminers utvärderingar fortsatt. Överlag kan nog 
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sägas att studenterna på juristprogrammet i Umeå är nöjda med sin 
utbildning. Det är väldigt få frågor som hamnat hos mig, men om det 
beror på att juriststudenter är mer aktiva själva i den här typen av 
ärenden än andra studenter kan jag inte svara på. De synpunkter som 
framförts till mig har ofta redan institutionen varit på god väg att ordna 
själva. Ett exempel på detta är fjolårets knapphändiga information om 
möjligheterna till utlandsstudier, vilken i mina ögon gavs på ett fullgott 
sätt detta år. Under året har jag och studierektor Ulf Israelsson träffats 
varannan vecka och lyft frågor vi haft. Dessa träffar har fungerat mycket 
bra och det är min uppfattning att Ulf är lyhörd för de synpunkter som 
framförs. Det är Ulfs och även min förhoppning om att dessa träffar ska 
fortsätta under nästkommande verksamhetsår. 
 
 

Alexander Häggkvist, 
Utbildningsansvarig 2009 
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Marknadsansvarig 
 
Jag har som marknadsansvarig för Juridiska föreningen haft en rolig och 
lärorik tid, dock var jag endast ansvarig under en mindre tid, p.g.a. jag 
flyttade till Lund för att fortsätta mina studier där.  
 
Som marknadsansvarig för juridiska föreningen arbetade jag mycket med 
att vara projektledare för SJM, Svenska juridiska mästerskapen, vilket är 
en processjuridisk tävling som anordnas genom Mannheimer Swartling.  
 
SJM var en väldigt tidskrävande process, mest på grund av vidden av hela 
projektet. Jag visste inte innan jag gav mig in projektet att det skulle ta 
upp en sån stor tid, det berodde dels p.g.a. att Umeå detta år var 
huvudansvarig för hela tävlingen och inte endast den lokala process 
tävlingen.  
 
För vidare information om SJM så finns en verksamhetsberättelse speciellt 
upprättat för detta. Värt att nämna är att jag arbetade med Sara-Louise 
Axelsson som är otroligt kompetent och duktig.  
 
Jag kan i efterhand känna att jag aldrig riktigt ”kom igång” i min roll som 
marknadsansvarig. I början av hade jag många idéer och tankar om hur 
det går att utveckla juridiska föreningens marknadsföring och övrigt som 
hör där till. Det var dock en till viss del orealistisk bild jag samlade på 
mig, då tiden är begränsad per dygn.  
 
Det är en post som enligt mig bör utvecklas ytterliggare. En god idé kan 
vara att utveckla den till två poster där en post har hand om dem rent 
marknadsföringsmässiga, samtidigt som en annan post sköter 
näringslivskontakter, företagskvällar, resor o.s.v.  
 
Under min tid som marknadsansvarig så la jag stor vikt på SJM, vilket 
blev naturligt med tanke på den mängd arbete och tid det tog i anspråk.  
 
I övrigt så påbörjade jag ett projekt med att trycka upp huvtröjor med 
JF:s loggo på, samt mössor. Det hann dock aldrig slutföras, jag vet inte 
heller om det blev genomfört.  
 
I övrigt önskar jag all lycka till för den nya marknadsansvariga! 
 
 

Daniel Jonsson, 
Marknadsansvarig 2009 
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De Facto 
 
De Facto har under verksamhetsårets gång haft en liten redaktion med ett 
flertal nya och gamla frilansande skribenter, vilket är positivt med tanke 
på att fortlevnaden av föreningens medlemstidskrift är beroende av 
studenternas intresse av att bidra med artiklar.  
 
Tidskriftens redaktion har sedan tre år bestått av olika ansvarsposter. 
Även detta år har ansvaret varit fördelat på olika poster. Konceptet 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 det förra året, så även i år.  
 
2008 började de Facto numera tryckas helt i färg. Förändringen medförde 
som väntat en kostnadsökning men tack vare ett förmånligt avtal med ett 
nytt tryckeri hölls kostnaderna nere. I början av 2009 lyckades vi 
förhandla fram ett ännu förmånligare avtal med ett annat tryckeri, vilket 
innebar att tryckkostnaderna minskade jämfört med föregående år och 
det har inte varit några problem att hålla budget. 
 
I dagsläget trycks de Facto i 300 exemplar. Planer på att i framtiden 
utvidga upplagan fanns under 2008, då antalet studenter på programmet 
fortsätter att öka. Detta är inte något jag rekommenderar då det blir 
väldigt många nummer över. I början av året var det tal om att minska 
upplagan till 250 exemplar, men då det inte blev någon större skillnad i 
tryckkostnader genomfördes det inte. Däremot minskades sidantalet från 
32 till 26 sidor då det under tidigare år varit svårt att fylla så pass många 
sidor och det innebar en relativt stor minskning av tryckkostnaderna.  
 
Under verksamhetsåret 2007 lades även alla gamla nummer av de Facto 
och dess föregångare Jurplågar’n ut för nedladdning via vår hemsida. Nya 
nummer av de Facto har fortlöpande lagts upp på hemsidan sedan dess.  
. 
Redaktionen sammanställde även en fotokatalog som delades ut till 
samtliga 
studenter vid Juristprogrammet. Resultatet blev mycket uppskattat, dock 
rekommenderar jag en mer generös budget för denna nästa år då det är 
nästintill omöjligt att hålla den.  
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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 
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. 
 

Jacqueline Carsbo, 
Chefredaktör för de Facto 2009 
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Klubbmästare 
 
Mitt verksamhetsår som klubbmästare har på det hela taget fungerat på 
ett tillfredställande sätt. Quizen har fungerat bra och jag vågar påstå att 
kvalitén på frågor och presentation höjts under mitt år som klubbmästare. 
Det är min förhoppning att JF även fortsättningsvis kommer att anordna 
och vidareutveckla våra quiz.  

På sittningsfronten var resultatet av mitt arbete mer splittrat. Medicin vs. 
Jurist sittningen var lyckad, likaså själva turneringen, där juristerna gick 
hem segrande. Dock uppstod under vårterminen en del problem som i 
slutändan ledde till att vårsittningen inte blev av. Calle Vinblad hade vid 
överlämnandet av klubbmästarrollen berättat om årets sittning och att 
han gärna ville se att denna blev av och utvecklades under mitt 
verksamhetsår. Inget förarbete hade dock gjorts och inga av de andra 
programmen var förfrågade eller informerade. Jag tyckte det lät som en 
bra idé att bygga vidare på och involverade snart övriga studentföreningar 
i planerandet av sittningen. Dock blev slutresultatet efter två månaders 
planerande och otaliga möten att 40 biljetter såldes. Som tur var hade vi i 
förberedelserna förbehållit oss rätten att ställa in eventet, varför inga 
kostnader förutom tryck av affischer uppstod för JF. Vid det laget kändes 
mitt uppdrag minst sagt motigt. Det var maj och ingen tid fanns till att 
planera en vårsittning. Det är lätt att vara efterklok och man kan lika lätt 
konstatera att jag borde planerat in vårsittningen som en slags back-up. 
Nu gjorde jag inte det, vilket jag ber alla festsugna jurister som kände sig 
blåsta på en sittning om ursäkt för. Under hösten har arbetet flutit på 
relativt lugnt. Mycket av engagemangen styrs av T3 och julfesten av T5, 
varför min roll mest varit att finnas till som stöd. 

Jag och Simon Boson har under hösten arbetat med att anordna en 
juristturnerning i poker. Dock stötte vi på en svårknäckt nöt genom att 
anordnandet av en sådan turnering är olagligt. Dock är två fall som 
behandlar just detta ämne uppe i HD i skrivande stund, varför vi helt 
enkelt gör bäst i att se vad HD tycker. Har vi tur kan vi bjuda in Håstad till 
turneringen nästa år. 

I övrigt har jag inte så mycket att tillägga. Jag har verkligen uppskattat 
mitt år som klubbmästare i JF. Jag har fått stilla mitt behov av att synas 
och höras och samtidigt bidragit till en bättre studiemiljö. Jag tackar för 
mitt år i JF och passar på att välkomna den nya styrelsen.  
 

Pontus Lindgren, 
Klubbmästare 2009 
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Sportmästare 
 
Som sportmästare i Juridiska föreningen handlar det, förutom deltagande i 
föreningens löpande styrelsearbete, om att i första hand om ansvara för 
det man skulle kunna kalla det hälsosamma alternativet inom det 
studiesociala området, i form av bland annat regelbundna träningstider, 
olika sportevenemang och tävlingar. Som sportmästare arbetar man alltså 
främst för att främja den studiesociala verksamheten. Som ett led i detta 
passar det förstås utmärkt att samarbeta med bland annat klubbmästare, 
som också har som sin huvuduppgift att verka för ett aktivt studiesocialt 
klimat på programmet, vilket också i stor utsträckning försökt 
eftersträvts. 
 
Mitt mål för verksamhetsåret var från början att försöka bibehålla den 
redan goda sportsliga aktivitet som ändå råder på juristprogrammet, men 
också att åtminstone göra ett försök att rekrytera nya deltagare till 
framför allt de regelbundna träningstider vi har tillgång till, men givetvis 
också till olika sportevenemang som arrangeras under året. Inte minst är 
det ett stort arbete för sportmästaren att informera och sprida intresse för 
dessa aktiviteter, och att vara lyhörd för förslag och idéer från föreningens 
medlemmar. 
 
De två halltider Juridiska Föreningen disponerat och fortfarande 
disponerar är måndagar och tisdagar mellan 15 och 16 på 
Landstingshallen, vilket jag anser är väl investerade resurser. Till dessa 
tider är det sportmästarens huvudansvar att se till att hallen låses upp och 
att nödvändigt material tillhandahålls, såsom bollar och västar. På 
måndagar har vi under året spelat inomhusfotboll, och på tisdagar 
innebandy. Deltagandet varierar givetvis från gång till gång, men 
uppslutningen tycker jag ändå överlag måste sägas ha varit god, inte 
minst efter tillskottet av kurskamrater under hösten då många nya 
ansikten visade sig, såväl killar som tjejer, vilket var mycket glädjande. 
 
Som ett led i min strävan att vidga gruppen medlemmar som deltar i de 
stående aktiviteterna genomfördes på prov ett helt nytt inslag efter 
förslag från medlemmar från i stort sett alla olika terminer. Två veckor i 
rad spelades nämligen, istället för den numera invanda måndagsfotbollen 
och tisdagsinnebandyn, spökboll i hela Landstingshallen. Första försöket 
visade sig mindre lyckat, och endast ett fåtal deltagare dök upp, men som 
sagt genomfördes även ett andra. Glädjande nog visade det sig klart värt 
mödan, och en större grupp medlemmar dök upp och spelade under en 
väldigt uppskattad timme spökboll tillsammans. Förmodligen finns även i 
framtiden intresse av att om möjligt spela någon timme spökboll, eller 
eventuell annan ”alternativ” aktivitet. 
 
Så länge vädret tillåtit har även under det gångna verksamhetsåret fotboll 
spelats utomhus på torsdagar mellan cirka 15 och 16 på torsdagar på 
konstgräsplanen vid campus, vilket liksom tidigare år också varit mycket 
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uppskattat. En personlig önskan från min sida har varit att om vädret 
tillåtit lägga in en liknande aktivitet under vinterhalvåret i form av 
ishockey, men det har visat sig vara allt svårare att genomföra, kanske på 
grund utav att tillgången till närbelägen isbana inte är lika god som 
gräsplaner och att det krävs större möda med material och dylikt. 
 
Utöver de regelbundna aktiviteterna har ett antal större idrottsevenemang 
under året arrangerats. Verksamhetsåret rivstartade med en tämligen 
omfattande planering inför den från tidigare verksamhetsåret just införda 
s.k. ”Medicinar-jurist-turneringen”. En turnering som vi liksom föregående 
år planerade och genomförde i samarbete med ett par medlemmar ur den 
Medicinska föreningen. Vi lyckades utöka förra årets succé, till en än 
större turnering med än fler deltagare, vilket var mycket glädjande. 
Turneringen genomfördes under lördagen den 7 mars på IKSU och 
avslutades med en, tillsammans med medicinarna, gemsam sittning på 
Corona. Upplägget på turneringen reviderades till viss del och bestod i år 
av mindre deltävlingar a’la gladiatorerna där man samlade poäng som 
genererade försprång till en stundande avgörande stafettfinal. Bland 
deltävlingarna kan nämnas bl.a. dragkamp, basketstraffar och den då 
enormt populära grenen spökboll. Turneringen och hela evenemanget 
måste sammanfattningsvis sägas varit mer än lyckat, och mycket 
uppskattat. 
 
Under våren anordnades också en innebandyturnering mellan 
juristprogrammets terminer som även den, framför allt för 
publikvänligheten, spelades på IKSU. Här gjorde terminerna upp om 
vilken termin som kunde ställa upp med vassaste innebandylaget, och 
turneringen förflöt i stort sett smärtfritt. Flera medlemmar ställde upp 
som domare, vilket var mycket välbehövligt, inte minst eftersom spelet 
visade sig bli oväntat hårt. Utan större skador avslutades dock en i stort 
sett lyckad innebandyturnering med en välförtjänt seger för dåvarande 
termin fyra. 
 
Mitt i det värsta av tentaplugg ställde givetvis Juridiska Föreningen ändå 
upp med ett lag i den stora årliga upplagan av Brännbollsyran som gick av 
stapeln i slutet av maj, under namnet ”Think outside the book”. 
Deltagandet i själva spelet blev som väntat ganska lågt med tanke på den 
stundande tentan, men trots detta dök glädjande nog ett helt gäng 
medlemmar upp på ängarna för att heja på Juridiska Föreningens 
brännbollslag. Dessvärre gick laget inte särskilt långt i turneringen, men 
det är förstås den sociala biten som är viktigast, att umgås och ha 
trevligt. 
 
Under höstterminen anordnades avslutningsvis också en 
beachvolleybollturnering för alla jurisprogrammets terminer, som nu fått 
tillskott av nya friska juriststudenter som även på beachvolleybollplanerna 
svepte med sig en ny anda i form av utklädnader och extra glatt humör. 
Turneringen genomfördes på ett smidigt sätt där deltagarna på ett mycket 
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förtjänstfullt sätt hjälpte till med såväl poängräkning som dömning och 
med att se till att matcherna kom igång på utsatt tid. Även denna 
avslutande turnering lockade gott deltagande, såväl killar som tjejer från 
olika terminer och på det en skara publik, vilket även detta 
sammanfattningsvis får sägas utgöra ett lyckat evenemang. 
 

Fredrik Nordmark, 
Sportmästare 2009 
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Webbmaster/Marknadsansvarig 
 
Under mitt år som webbmaster har jag dels gett sidan en ny design där 
jag ändrade bland annat en hel del saker, främst färgen. Jag gjorde också 
om administrationskonsolen vid samma tillfälle så att den fick en lite 
snyggare framtoning. Menysystemet fick också en översyn vid detta 
tillfälle och jag ändrade så att man lätt skulle kunna göra förändringar i 
menyn. Detta medförde dock stora problem för användare som använde 
Internet Explorer vilket uppdagades ganska kvickt efter att den nya 
designen började användas. Problemet var olöst i ett par veckor men 
löstes till slut av undertecknad. 
 
I samma veva som jag lyckades lösa problemet inkom det ett par tips för 
hur man skulle kunna göra sidan ännu mer tilltalande för besökarna – 
genom en snyggare meny som gjorde det hela tydligare. Jag började 
undersöka detta och problemet med Internet Explorer fanns alltid kvar i 
åtanke. Jag var alltså tvungen att fixa en meny som var kompatibel med 
alla webbläsare och som inte orsakade några problem. Till slut hittade jag 
en sida som erbjöd just detta och inte ville ha betalt för det. Då skred jag 
till verket och efter ett par dagar hade JF:s webbsida en fungerade så 
kallad drop-down meny. 
 
I samband med nydesignen gjorde jag en del förändringar i koden för att 
göra den mer lättläst och framför allt mer lättföränderlig. Vissa av de var 
relativt omfattande såsom det nya menysystemet jag nämnde tidigare. 
Under arbetet med nydesignen insåg jag också att 
administrationskonsolen behövde ses över vilket jag sedermera även 
gjorde. Detta föranledde några mindre förändringar i både utseende och 
funktion.  
 
Någonstans kring julledigheten 2008/2009 attackerades JF:s forum av 
spambotar (i princip automatiserade användare som använder forumet för 
reklam) vilket till slut fick forumet att sluta fungera. Styrelsen resonerade 
som så att det inte var någon poäng att ha ett forum för medlemmarna 
eftersom det i princip endast användes av styrelsemedlemmarna. På 
grund av detta togs beslut om att ta bort det publika forumet och ersätta 
det med ett internt forum, avsett enbart för styrelsen.  
 
Jag tog bort det gamla forumet helt och hållet eftersom det inte 
fungerade. Efter detta lade jag in ett nytt forum (phpBB3) och började 
konfigurera detta. Jag stängde forumet för nya användare för att undvika 
att nya spambots registrerades. Jag var dock tvungen att öppna det då 
och då så att styrelsen kunde registrera sina konton. Vid dessa tillfällen 
upptäckte jag att det fortfarande registrerades en hel del konstiga 
användare vilket var anledningen till att jag stängde registreringen totalt 
så fort som alla styrelsemedlemmar gjort ett konto. Forumet blev ingen 
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vidare succé med hänsyn till graden av användande, men det ligger 
fortfarande kvar och fungerar som det ska.  
 
Under året har jag också jobbat väldigt nära marknadsföringsgruppen för 
Juristens Dag och designat och konstruerat en helt ny webbsida med 
information inför Juristens Dag. Resultatet av detta samarbete har 
fungerat mycket bra och i mitt tycke blev webbsidan väldigt bra då den är 
informativ, snygg och lättnavigerad. 
 
I övrigt har förtroendeuppdraget som webbmaster i Juridiska föreningen 
förlöpt smärtfritt och endast inneburit mindre underhåll av webbsida och 
mailadresser.  
 
Under verksamhetsårets andra hälft blev jag även utnämnd till 
marknadsansvarig då vår tidigare marknadsansvarige bytte studieort till 
Lund. Då utnämningen kom först i början av september kom det hela 
något plötsligt men jag satte igång med arbetet direkt. Först på 
dagordningen stod samarbetsavtalen inför 2010.  
 
Arbetet med avtalen gick mycket bra. 2009 års samarbetspartners 
accepterade direkt en förlängning av de tidigare avtalen med ett fåtal 
mindre förändringar i villkoren. Styrelsen framförde även att försök borde 
göras att få fler samarbetspartners vilket också skedde. Jag tog kontakt 
med Rosschier, Hannes Snellman och Lindahl gällande detta. Rosschier 
och Hannes Snellman var inte intresserade men Lindahl var öppen för 
förslag. Detta medförde att jag skickade ett förslag på avtal och inom kort 
hade Juridiska föreningen en ny samarbetspartner för 2010.  
 
Nästa punkt på dagordningen var att fixa fram JF-väskan till dem som 
precis börjat på programmet. Arbetet med detta gick till en början relativt 
smärtfritt. 
 
Jag tog fram offerter för väskor med tryck från Trinity Reklam AB samt 
förslag på sponsorer och började ringa runt. Svaret jag fick från de flesta 
som var något intresserade var ”Vilka andra företag är med och sponsrar 
väskan?” vilket ledde till ett moment 22. Ingen svarade ja och därmed 
kunde jag inte svara på frågan de ställde. Men det slutade med att 
Ackordcentralen Norrland och Kaiding accepterade. Dock saknades en 
tredje sponsor. Jag tog återigen kontakt med Gernandt & Danielsson och 
efter många om och men accepterade även de.  
 
Jag begärde då in logotyper från de tre företagen och även från 
studentkåren och skissade ihop ett förslag som godkändes av alla 
inblandade med en gång. När detta då var klart tog jag kontakt med 
Trinity Reklam AB som vi har beställt väskor från tidigare. Jag fick ett 
väldigt bra bemötande och det dröjde inte länge innan väskorna var 
beställda och levererade. 
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På grund av diverse problem att fixa sponsorer förhalades processen 
ganska mycket och vi delade ut väskorna först i mitten av november. 
 
JF:s årliga Stockholmsresa ligger även den på marknadsansvariges bord 
men jag kände att det blev för mycket att göra med både resan och 
väskan vilket ledde till att styrelsen delegerade arbetet med resan till 
Kamilla Atmarsson och Karin Hellander i termin 7 som planerade och 
genomförde resan utan några som helst problem. För detta är jag mycket 
tacksam eftersom jag kunde lägga mer tid på JF-väskan.  
 
I slutet av året påbörjades även arbetet med Svenska Juridiska 
Mästerskapen. Vi hade en telefonkonferens där vi introducerade oss själva 
och fastställde en tidsplan för arbetet. I skrivande stund har arbetet med 
SJM främst inneburit kontakt med Umeå tingsrätt gällande lokalfinalen 
samt en annons för tävlingen i deFacto. 
 
 

Andreas Nordström,  
Marknadsansvarig och Webmaster 2009  
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Juridiska Rådgivningsgruppen 
 

Juridiska Rådgivningsgruppen har under 2009 fortsatt sin verksamhet 
med att ge juridisk rådgivning åt universitetets studenter.  
 
Mötesfrekvens Under vårterminen fortsatte verksamheten på ungefär 
samma sätt som tidigare år med möten ungefär varannan vecka. Efter att 
ha informerat i klasserna fick JRG några nya medlemmar och 
medlemsantalet under vårterminen låg på ungefär 5-12 närvarande per 
möte. Inför höstterminen infördes några förändringar. För att göra 
gruppen mer effektiv och för att öka sammanhållningen beslutades att 
möten skulle hållas varje vecka på samma tid och på samma plats. Efter 
att ha diskuterat saken med JF:s styrelse började mötena hållas i JF-
rummet klockan halv ett på onsdagar. Efter att information om JRG hade 
gått ut på JF:s nyhetsbrev ökades medlemsantalet ytterligare och under 
hösten har det stadigt varit mellan 10-17 medlemmar på varje möte. I 
och med att mötena hölls på samma tid och samma plats varje vecka 
visste medlemmarna när och var mötena skulle hållas utan att ha behövt 
vara med på det senaste mötet vilket ledde till högre närvaro, även i 
slutet på terminen då medlemsaktiviteten vanligtvis tunnas ut. Totalt har 
JRG haft 20 möten under året (åtta på vårterminen och 12 på 
höstterminen). 
 
Marknadsföring De affischer som gjordes 2008 var väldigt snygga men 
dessvärre något dyra att trycka upp. I början av året byttes således 
affischerna ut mot en enklare variant utan färg men på färgat A4-papper 
som blev avsevärt billigare och som samtidigt syntes mer. 
Marknadsföringen har under hösten avtagit då vi fått in så pass många 
ärenden via hemsidan (se nedan) att medlemmarna ändå har hållits 
sysselsatta och ytterligare marknadsföring skulle ha riskerat att medfört 
en överbelastning på gruppen. Detta kommer förhoppningsvis inte vara 
något problem under 2010 då JRG har alla möjligheter att växa med fler 
engagerade medlemmar och därmed större möjligheter att åta sig fler fall. 
 
Ärendehantering Under vårterminen fortsatte ärendehanteringen som 
vanligt. Ärenden kom in via de två brevlådorna som fanns kvar vid Café 
Tornet i Samhällsvetarhuset samt vid Café Nian på sjukhuset. Under 
höstterminen fick JRG med hjälp av JF:s webbmaster en egen hemsida, 
något som underlättade ärendehanteringen avsevärt och som också ökade 
antalet ärenden som kom in. Som följd av detta togs brevlådan på 
sjukhuset bort. Brevlådan i Samhällsvetarhuset finns fortfarande kvar men 
har inte bidragit med några ärenden sedan hemsidan kom igång. Totalt 
har JRG under året fått in 28 ärenden (tio på våren och 18 på hösten).  
 
Uppgifter På årets första möte beslutades att vi inte skulle ha några 
terminsansvariga då det föreföll mer effektivt att korta ner kedjan till 
endast en kontrollansvarige för att dela ut inkomna ärenden. Den 
kontrollansvarige har stannat på sin post så länge den har velat, vanligtvis 
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en halv termin eller mer. Under den tiden har den kontrollansvarige haft 
koll på vilka ärenden som har kommit in, tagit den första kontakten med 
frågeställaren samt delat ut ärendena till gruppen. Kontrollansvarige har 
hela tiden haft tillgång till både nycklar till brevlådorna samt JRG:s e-post 
för att så effektivt som möjligt kunna utföra sina uppgifter. Planer finns 
att under nästa år göra denna post mer permanent, förslagsvis en termin i 
taget.  
 
Arbetet i gruppen En tanke med att ha mötena i JF-rummet istället för i 
vanliga klassrum var att det skulle bli en mer diskussionsvänlig miljö 
istället för känslan av att sitta på ett seminarium med ordföranden vid 
katedern och medlemmarna vid bänkarna. Jag vet inte om det var miljön 
som gjorde det men under mötena har gruppen börjat diskutera de 
inkomna fallen mer och mer. Detta har varit positivt då den eller de som 
sedan åtar sig att lösa fallet har fått bolla idéer och möjliga lösningar i 
gruppen och därför har en uppfattning om vart de ska börja leta för att 
hitta svaret. Jag tror även att detta har gjort medlemmarna mer benägna 
att åta sig fall, något som annars kan vara ett problem, särskilt i slutet på 
terminerna.  
De diskussioner som förekommit under tidigare år om att skriva ner 
stadgar för JRG har fortsatt även under 2009. Vi valde dock att inte göra 
uttryckliga ”stadgar” då vi inte vill bli en egen förening utan fortsätta som 
undergrupp till JF. Arbetet med den sk. ”arbetsordningen” pågår 
fortfarande och kommer förhoppningsvis bli klar i början av det nya året. 
 
Budget Då de nya affischerna var mycket billigare än de tidigare samt att 
JRG:s hemsida utan någon egentlig marknadsföring har lett till ökad 
ärendefrekvens så har kostnaderna för marknadsföringen hållits på en låg 
nivå. Detta ledde till att det vid årets slut fanns pengar kvar i budgeten. 
Efter att ha hört med JF:s ordförande och kassör så lades därför 
resterande summa på ”personalvård” i form av en middag på Restaurang 
Rött för gruppens medlemmar, något som verkade vara uppskattat.  
 
Ny ordförande På årets sista möte valdes Maria Sydlén, temin 5, enhälligt 
till ny ordförande. Jag är väldigt glad över att hon ville fortsätta som 
ordförande för gruppen och hon har självklart mitt fulla stöd för det 
kommande året.  
 

Liselott Lundgren,  
Ordförande för Juridiska Rådgivningsgruppen 2009 
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