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Ordförande 2010 
Verksamhetsåret 2010 har varit ett händelserikt år. Att beskriva allt som har hänt är en 

omöjlig uppgift men jag ska göra ett försök att sammanfatta året på ett så bra sätt som möjligt 

utan att allt för många gånger upprepa det som nedan beskrivs av andra styrelseledamöter.  

Året inleddes med en lyckad Juristens dag med fler utställare än tidigare år. Årets 

huvudansvariga, Sara Elala och Anna Sjökvist, gjorde ett utmärkt jobb vad gäller 

organiserandet av arbetsmarknadsdagen. Samma dag som JD, hölls även detta år ett Juro-

möte samt ordförandemöte i Umeå. Nytt för i år är att ordförande och utbildningsansvarig 

ansvarar för Juro, detta för att vid resor till andra orter minska kostandena. Under april var det 

dags igen för dessa möten, denna gång i Örebro. Umeå kunde tyvärr inte delta på plats men 

fanns tillgänglig på telefon för eventuella beslutspunkter. Övriga orter som besökts i år är 

Uppsala och Stockholm. För att sammanfatta vad som diskuteras rör det främst studenters 

stress inför notarieantagning samt vad vi kan göra för att minska denna. En 

informationskampanj har satts ihop i vilken domstolsverket ska åka runt och föreläsa om 

bland annat till vilka jobb notarietjänstgöring krävs, vilka poäng från juristprogrammet som 

krävs etc. Utöver detta har även arbete med att påverka domstolsverket att utreda 

antagningssystemet till notarieplatserna påbörjats.  

2009 hölls för första gången en examensceremoni för avgångsstudenterna. Denna visade sig 

vara mycket populär och har därför anordnats även i år. Den var väl besökt och Emilia 

Liedbeck har därför under året arbetat för att utveckla avslutningen, med bland annat middag 

under kvällen, detta kommer dock att bli aktuellt först nästa verksamhetsår.  

Under vårterminen hölls även ett extra årsmöte med anledning av val av revisor.  

I juli försvann kårobligatoriet och eftersom Juridiska föreningen vid Umeå universitet 

fungerar som en kårföraning till Umeå studentkår så innebar detta naturligtvis en hel del nya 

utmaningar. För att behålla vår plats som kårförening måste JF:s medlemmar också 

fortsättningsvis vara medlemmar i kåren. Fördelarna med att vara en kårförening är bland 

annat att vi får möjlighet att representera studenterna på juristprogrammet i utbildningsfrågor. 

Det vi i styrelsen jobbat efter är att låta alla juriststudenter vara med på de flesta arrangemang 

men att erbjuda rabatterade priser eller förtur för medlemmar. Min erfarenhet är att detta har 

fungerat bra under året.  

Med anledning av kårobligatoriets avskaffande så har JF i år satsat mycket på inköp av 

marknadsföringsmaterial, detta för att kunna locka juriststudenter att bli medlemmar i 

föreningen.  
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En annan fråga som varit väldigt aktuell under året är den eventuella sammanslagningen av 

juridiska och statsvetenskapliga institutionerna. Detta skulle ha varit klart till 1 januari 2011 

men som det ser ut nu så är tanken på en sammanslagning, i någon form, nedlagd.  

På den studiesociala fronten har en del nya aktiviteter införts vilket visat sig vara mycket 

populärt. Sport och klubb inledde med anordnande av snöbus och efterföljande afterski på 

Corona. Eventet visade sig vara mycket populärt och ansvariga har under året pratat med 

Umeå studentkår om att tillsammans marknadsföra eventet för möjliggöra en 

programöverskridande aktivitet. Turneringen Jurister vs Medicinare var i år en turnering 

mellan Jurister och Ekonomer. Även denna var mycket uppskattad. I övrigt har det under året 

anordnats en rad pubkvällar, sittningar och sportaktiviteter. Nytt är också det studiesociala 

utskottet, vilket innebär att sport och klubb tillsammans med frivilliga medlemmar har 

samarbetat vid anordnandet av aktiviteter. Ett eventuellt utökat samarbete med E-puben har 

börjat diskuterats under detta år, detta blir dock aktuellt först nästa verksamhetsår.  

De Facto hade i år 10-års jubileum och detta firades med en speciell release på Corona.  

Under året har gästföreläsningar om EU-rätt, rättsäkerhet och avtalsrätt anordnats, vilket har 

medfört en bra spridning mellan de olika rättsområdena på gästföreläsningarna.  

Stockholmsresan gick av stapeln i oktober i år. Vi hade tyvärr inte lika många intresserade 

som tidigare år men min uppfattning är att den ändå var uppskattad bland de som åkte. En 

utvärdering av varför söktrycket minskat skulle behöva göras.  

Samarbetspartners har under året varit MSA, Vinge, Linklaters och Lindahl. MSA kommer 

också under nästa år att vara huvudsponsor för Juristens dag.  

Vad gäller väskan som delas ut till termin 1 så var det i år svårare än tidigare att få sponsorer 

till denna.  

När det gäller engagemang i termin 1 så har vi under höstterminen dels haft den årliga 

korvgrillningen men nytt för i år var att vi även deltog i Umeå studentkårs och IKSUs 

studentyra. Denna ordnades för första gången i år och skulle motsvara brännbollsyran fast för 

studenter. Deltagandet i denna blev inte så stort som förväntat, men med mer marknadsföring 

och bättre tider för arrangemanget så tror jag att det kan bli ett väldigt lyckat event. I 

november hade vi även tentafika med termin 1 där vi berättade lite om hur det är att skriva 

tenta och där de fick möjlighet att ställa frågor om detta.  
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I egenskap av ordförande har jag under året representerat Juridiska föreningen i 

Samhällsvetarsektionen (Samsek), dessa har till uppgift att fördela sektionsbidrag från kåren 

ut till kårföreningarna, samt att representera dessa på fakultetsnivå.  

Under detta verksamhetsår har jag och JRG:s ordförande försökt utveckla en bättre kontakt 

mellan JRG och JF eftersom JRG är ett utskott under JF. I och med detta har vi också påbörjat 

arbetet med att utforma ett samverkansavtal med Umeå studentkår, NTK, medicinska kåren 

och JRG. Samverksansavtalet avses handla om hjälp med marknadsföring, eventuella 

gemensamma event, tydliggöra att JRG hjälper kårernas studenter med kostnadsfri juridisk 

rådgivning etc. Detta är som sagt ännu i planeringsstadiet, men alla parter har enats om att ett 

nära samarbete skulle gynna alla inblandade.    

Jag vill tacka alla medlemmar för förtroendet detta år och så önskar jag tillträdande styrelse 

lycka till med sitt arbete verksamhetsåret 2011.  

Marie Larsson 

Ordförande 2010 
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Vice ordförande 2010 
I februari hölls avslutningsceremonin för 2009 års avgångsstudenter. Vice ordförande är 

huvudansvarig för evenemanget som var i ljusgården, lärarhuset. Till min hjälp hade jag 

ordförande Marie Larsson, klubbmästare Michael Pettersson och två personer från det 

studiesociala utskottet som gjorde ett utmärkt jobb med påfyllning av dryck och tilltugg. 

Under ceremonin hölls tal av dåvarande prefekt Lars Bejstam samt inspektor Maria Eklund. 

Ceremonin var mycket uppskattad av både studenter och anhöriga. Under hösten 2010 har 

arbetet påbörjats med ceremonin för 2010 års avgångsstudenter där styrelsens har en vision 

om att utöver ceremonin arrangera en middag för studenterna och deras anhöriga. Lokaler 

både för ceremonin och middagen är bokad och inbjudningarna utskickade.  

 

Under detta verksamhetsår har fokus legat på att kunna erbjuda Juridiska föreningens 

medlemmar bra och lärorika gästföreläsningar som sträcker sig över många olika juridiska 

områden. Målet har varit minst en föreläsning per termin och detta har uppfyllts. Den 11 mars 

2010 höll Mattias Derlén och Johan Lindholm en föreläsning med titeln ”The devil is in 

details” om Europa efter Lissabonfördraget. Föreläsningen var kanske en av föreningens mest 

välbesökta och föreläsningssalen var i princip full. Föreläsarna ställde upp utan arvodering 

vilket gjorde att föreningen kunde bjuda åhörarna på fika vilket verkade uppskattat. Under 

vårterminen fick föreningen den 5e maj besök av Sven-Erik Alhem. Sven-Erik Alhem 

föreläste om rättssäkerhet där titeln på föreläsningen var; ”Darrar rättsväsendet på 

manschetten inför alla resningsärenden? Vilken betydelse får Thomas Quick, Ströberg m.fl?". 

Föreläsningen besöktes av cirka 50 personer. Ett rättsområde som jag ansåg hade hamnat i 

skym undan var civilrätten och främst avtalsrätten. Därför hade jag som vision att kunna 

erbjuda våra medlemmar en föreläsning inom det ämnet. Under vårterminen kom jag i 

kontakt med Christina Ramberg som genast nappade på mitt erbjudande om ett besök i Umeå. 

Den 5e oktober besökte hon föreningen. Titeln på föreläsningen var ”modern avtalsrätt- en 

kurragömmalek för jurister” närmare var ämnet om avtalslagen var i behov av en förändring 

för att kunna vara tillämplig på dagens avtalsrätt. Föreläsningen var oerhört populär och salen 

var full till bristning. Varje föreläsare har som tack för att de besökt föreningen fått sin resa 

betald, lunch och en liten tackgåva.  

 

Den 30 april besökte jag tillsammans med utbildningsansvarig Lund för att delta i en 

pedagogisk konferens med fokus på hur studenter klarar av de skriftliga momenten och vad 

som behöver förbättras kring detta. Vi blev inbjudna av institutionen och konferensen 

besöktes av alla orter. Det som vi från JF främst framförde var att det krävs klara riktlinjer för 

det skriftliga momentet, svårigheterna som uppkommer för studenterna när alla rättande lärare 
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har olika bedömningskriterier och att det inte finns någon enhetlig information om hur man 

ska skriva en uppsats eller promemoria.   

 

Tillsammans med ordförande Marie Larsson har jag varit på beslutsmöten som hålls av 

prefekten. På beslutsmöten har vi framfört hur besluten påverkar studenterna och vad som är 

önskvärt att besluta om ur ett studentperspektiv. Under höstterminen har vi diskuterat mycket 

om och arbetat mot en eventuella sammanslagningen med statsvetenskapliga institutionen.  

 

Jag upplever att styrelsen under verksamhetsåret har arbetat bra ihop och hjälpts åt med den 

löpande verksamheten. Ett särskilt tack vill jag rikta till ordförande Marie Larsson som har 

varit väldigt motiverande och alltid varit en hjälpande hand. Jag vill tacka alla i den gamla 

styrelsen och föreningens medlemmar som har besökt våra aktiviteter samt önska den nya 

styrelsen lycka till. 

 

Emilia Liedbeck 

Vice ordförande 2010 
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Kassör 2010 
Verksamhetsåret började för min del med att jag snabbt fick rycka in som ersättare då den 

valde kassören var tvungen att tacka nej till uppdraget. Övergången fungerade trots detta bra 

och undan för undan introducerades jag i systemet.  

Den första större aktiviteten var Juristens Dag, som även detta år gav ett större överskott än 

förväntat. Arrangemanget fortlöpte över huvud taget utan ekonomiska problem.  

Vid ett tillfälle under året blev det tvunget att göra ett uttag från det sparkonto vi har på 

IKANO-banken, för att täcka upp för en stor ansamling utgifter som inkom på kort tid mellan 

varandra. Förslagsvis sätts en del av medlen på plusgirokontot åter in på IKANO-kontot detta 

verksamhetsår, för att nyttja räntan.  

Ett återkommande problem tycks vara frågan om vår förenings skattefrihet. Regleringen i IL 

är något otydlig för vår del, vilket har lett till ett antal samtal med Skatteverket. Slutsatsen är 

att vi, med hänsyn till karaktären av vår verksamhet och den nära kopplingen till 

studentkåren, är ett sådant samarbetsorgan till studentkåren som avses i IL 7:16 tredje 

strecksatsen. Att göra detta än tydligare i stadgarna vore att föredra.  

Ett mindre bekymmer som uppkommit under året har varit svårigheterna med att göra en 

budgetuppföljning. Detta kommer sig av att vi alltid har upprättat en årsbudget och alltså inte 

delat upp den kvartalsvis eller på annat sätt. Alla översyner har därmed blivit högst osäkra. 

Årets budget är även den en årsbudget, men för den som har lite att göra kan detta vara ett sätt 

att aktivera sig.  

Årets resultat har varit över förväntan, ca 50 000 kr mer än vad som budgeterats. De främsta 

anledningarna är att Juristens Dag gått bättre än väntat, att sektionsbidragen från Samsek varit 

mycket större än vad som budgeterats samt att Sport har haft betydligt mindre utgifter detta 

år. Då detta har kunnat iakttas under året har vi kunnat vara relativt frikostiga med att skjuta 

till ytterligare medel till aktiviteter.  

Föreningen har fortsatt bra ekonomi och inget tyder på att detta kommer ändras inom en 

överskådlig framtid. 

Alexander Häggkvist 

Kassör 2010 
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Sekreterare/informationsansvarig 2010 
Under verksamhetsåret 2010 har jag verkat som sekreterare och informationsansvarig. 

JF-styrelsen håller möte tisdag varje vecka mellan klockan 12-13, vid mötena har jag fört 

protokollen. Protokollen från alla möten till och med dags dato finns upplagd på hemsidan jf-

umea.se för allas beskådan. 

Genom uppdraget som informationsansvarig har jag jobbat med att svara på en del frågor från 

medlemmarna, samt förmedlat frågor till rätt person i JF-styrelsen. En bisyssla som 

informationsansvarig har även varit att köpa in kontorsmaterial, papper och annat nödvändigt 

så att det finns att tillgå i JF-rummet. 

Varje vecka skickas ett nyhetsbrev ut till alla som registrerats sitt intresse på JF Umeås 

hemsida. Utskicket har skett minst en gång i veckan och tagit upp aktuella händelser för 

studenterna på juristprogrammet. Sedan tidigare år har det varit en del tekniska problem med 

utskicket, detta har nu ordnats till tack vare flitigt arbeta från webbmaster. Eftersom eleverna i 

T1 uppmuntrades att prenumerera på nyhetsbrevet som en del av nollningen, säkrades att 

informationen även denna temin gick ut till de nya studenterna. 

Som informationsansvarig har jag även varit ansvarig för student för den dag. Arbetet har inte 

inneburit någon större belastning, då bara en elev besökt terminen varje termin. Den 

sparsamma tillströmningen av besökare som kommit som till programmet för att vara student 

för en dag, är lite förvånande eftersom 20 studenter besökte programmet under 2009. 

Förhoppningsvis blir det en större tillströmning av elever nästa år. 

Jag vill tacka alla medlemmar för förtroendet och den avgående styrelsen för ett gott 

samarbete under det gångna året. Jag vill även önska den nya styrelsen lycka till! 

Robin Andersson 

Sekreterare/informationsansvarig 2010 
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Utbildningsansvarig 2010. 
Till att börja med vill jag bara konstatera att det varit ett smått kaotiskt verksamhetsår som 

utbildningsansvarig då det varit mycket omdaningar på institutionen under vår och höst. Nya 

prefekter och studierektorer har gjort det svårt att upprätthålla ett tillfredställande samarbete 

då ingen riktigt velat ta tag i någonting. 

Min tid som utbildningsansvarig började i februari med en mycket lyckad Juristens dag och 

JURO-möte. Tyvärr kunde jag inte närvara på det andra JURO-mötet som hölls under våren i 

och med problem med schemat. Ytterligare JURO-möten hölls under hösten i Uppsala och 

Stockholm. JURO har från och med våren 2010 en extern ordförande som inte sitter med i 

någon Juridisk förening. Detta har inneburit att JURO har kunnat driva frågor framåt på ett 

helt annat sätt och under 2010 har JURO börjat komma framåt med de frågor som diskuterats. 

Under våren arbetade JURO med notarieantagningsfrågan och försökte utreda om det gick att 

införa alternativ till den nuvarande antagningsprocessen. JF Umeå fick i uppgift att utreda 

intervjuförfarande. Detta resulterade i ett möte med domstolsverket men där tog det tyvärr 

stopp. Detta var inte deras fråga och om vi skulle kunna påverka måste denna fråga lobbas till 

riksdag och regering. Däremot var domstolsverket mycket intresserade av att genomföra en 

informationskampanj tillsammans med JURO och de lokala Juridiska föreningarna.  

Under våren hade jag regelbundna möten med studierektorn på institutionen men i och med 

att de byttes folk på institutionen gick det tyvärr inte att få till någonting sådant under 

höstterminen.  

Som Utbildningsansvarig har jag även företrätt JF i möten med SAMSEK:s utbildningsutskott 

men även detta har av någon anledning legat på is under hösten. 

Jag försökte dra igång ett utbildningsutskott under vårterminen men det var svårt att få 

studenter intresserade. På hösten gick det bättre, det var lättare att få med studenter direkt när 

skolan började. Dock blev inte detta så lyckat som det kunde bli. Dels beror detta på att jag 

hade fått sådan dålig kontakt med institutionen så jag hade inte mycket att informera ner till 

studenterna. Detta skulle dock kunna göras bättre med bättre kontinuitet.  

I övrigt har jag självklart även deltagit i JF:s dagliga styrelsearbete.  

Salomon Grape Nutti 

Utbildningsansvarig 2010 
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Marknadsansvarig 2010 
I början av 2010 var det främst arbetet kring Svenska Juridiska Mästerskapen som tog upp 

min tid. Som marknadsansvarig var jag ansvarig för att anordna Umeås lokalfinal. Till min 

hjälp hade jag Salomon Nutti i T7 vilket var mycket bra då han som tidigare tävlingsdeltagare 

kunde svara på de praktiska frågorna. Juryn i lokalfinalen bestod av Hans Sundberg från 

Hovrätten för Övre Norrland, Olof Hellström och Thorsten Lundmark från Juridiska 

institutionen samt två representanter från Mannheimer Swartling. 2011 års lokalfinal kommer 

Joseph Ricken i T5 att ta hand om. 

Jag har även designat och beställt en så kallad rollup från Rollups.se samt designat en folder 

för föreningen som skulle skickas ut till de blivande T1:orna under sommaren.  

I slutet av maj månad 2010 blev jag uppringd av Stilisti AB, ett företag som erbjöd att 

tillverka väskor till oss. Det rörde sig om en axelremsväska som verkade vara av väldigt bra 

kvalitet. Några fördelar med denna väska är att logotyperna var broderade och att det var 

rejäla metallspännen till axelremmen. Dessutom kunde de erbjuda ett väldigt bra pris. Den 

stora nackdelen var dock att väskorna tillverkades i Kina och sedan skickades hit med båt 

vilket medförde en väldigt lång leveranstid, ca 10 veckor. Detta, i kombination med att 

sponsorerna inte var klara, ledde till att jag var tvungen att tacka nej till deras erbjudande.  

Jag rekommenderar nästkommande marknadsansvarig att ta tag i väskan tidigt och kanske 

beställa väskan av Stilisti AB.  

Under höstterminen fortsatte arbetet med väskan och till en början var det mycket svårt att 

hitta sponsorer. Det fördes även diskussioner med ett lokalt reklamföretag, Profilera, som 

kunde erbjuda ett mycket bra pris.  

Till slut kom jag överens med Ackordscentralen Norrland, Delphi samt Gernandt & 

Danielsson om att de skulle sponsra väskan. Umeå Studentkår bidrog även till väskan. Jag 

kom överens med Profilera om att de skulle stå för trycket av väskan. Det pris som de kunde 

erbjuda var mycket bra. 

Svårigheterna att hitta sponsorer ledde dock till att väskan blev väldigt sen vilket inte 

uppskattades av studenterna. Det har även uttryckts missnöje med den nya väskans kvalitet 

och design. Jag rekommenderar därför nästkommande marknadsansvarig att gå tillbaka till 

Trinity AB alternativt Stilisti AB.  

Efter väskan var det dags att ta tag i Stockholmsresan. Till min hjälp hade jag Louise 

Lundqvist i T7 vilket var mycket bra. Det var egentligen inga större problem att hitta företag 
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och myndigheter att besöka då intresset var mycket stort. Det har framförts åsikter om att vi 

bör besöka företag och myndigheter som inriktar sig på andra områden än affärsjuridik såsom 

Barnombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen och familjerättsliga byråer. Mer 

utförlig information finns i testamentet rörande Stockholmsresan.  

Det sista jag gjorde som marknadsansvarig var att förnya samarbetsavtalen med våra fyra 

samarbetspartners. Diskussioner fördes med två nya byråer, Hannes Snellman och Baker & 

McKenzie men tyvärr ledde dessa diskussioner inte till att några nya samarbetsavtal slöts.  

Gällande samarbetsavtalen skedde två förändringar. Den första var en mindre prishöjning och 

den andra var att vi erbjöd två olika samarbetsavtal – ett där sponsring av JF-väskan ingick 

och ett där det inte ingick. Samarbetsavtal slöts med Mannheimer Swartling, Vinge, Lindahl 

och Linklaters. De sistnämnda var de enda som accepterade avtalet inklusive sponsring av 

väskan.  

Andreas Nordström 

Marknadsansvarig 2010 
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Klubbmästare 2010 
Mitt verksamhetsår som klubbmästare 2010 har i stort fungerat på ett tillfredställande sätt. 

Som nyvald klubbmästare i JF återupplivade jag tillsammans med sportmästare Anton 

Strandberg det studiesociala utskottet. Målet med detta var att få fler medlemmar att engagera 

sig i föreningens arbete för att stärka ”Vi” känslan inom programmet. Tanken med utskottet 

var inte främst att effektivisera arbetet kring sittningar och sportevenemang. Alla som ville 

vara med skulle få chansen att göra något för sin förening oavsett engagemangets omfattning. 

Sedan kommer de som har visat på stort engagemang och haft ledande positioner att belönas 

med en present från föreningen samt ett intyg på sitt engagemang som kan användas i 

samband med ansökan till utlandsstudier. Nästan 30 personer har engagerat sig i utskottet 

under året och bidragit till att hålla föreningen levande, detta får man se som ett lyckat 

resultat. Arbetet i utskottet har gått till på följande vis, jag (eller Sportmästare Anton 

Strandberg) har utsett en eller flera huvudansvariga/arbetsledare som i sin tur engagerar så 

många personer i utskottet som den eller de tycker behövs för att lösa uppgiften. Den eller de 

som är huvudansvariga/arbetsledare har sedan lett arbetet men hela tiden svarat inför mig, och 

i slutändan styrelsen. Jag har även fungerat som bollplank och hjälpt till där det har behövts.       

 

Studiesociala utskottet bestod under året av två grenar, klubbmästeriet och sportmästeriet, 

vilka utan undantag arbetade tillsammans. Klubbemästeriets ansvarsområde var sociala 

aktiviteter som sittningar och pubkvällar med mera. Sportmästeriets ansvarsområde var 

motion och träning samt idrottstävlingar av olika slag. Utskottets primära uppgift har varit att 

bereda möjligheten för juriststudenterna att i en trivsam miljö umgås med sina härliga 

juristvänner med hjälp av sociala aktiviteter, och därigenom minska stressen bland 

juriststudenterna. Utskottet har verkat för ett aktivt studentliv oavsett om det är i festmiljö 

eller i träningshallen och på detta sätt byggt broar mellan terminerna. Även om jag främst har 

ansvarat för Klubbmästeriet och Anton Strandberg för Sportmästeriet så har vårt arbete flutit 

ihop och vi har precis som utskottet i stort arbetat med både sport och klubb.  

 

De populära jurist-quizen har fortsatt under året precis som under de senaste 

verksamhetsåren. I år har vi i studiesociala utskottet uteslutande samarbetat med E-puben. 

Uppgörelsen har varit enkel, de står för lokal och priser samt ansvarar för att utrustningen 

fungerar, och vi ansvarar för själva frågesporten, med frågor och frågeformulär med mera, 

samt marknadsföring. I detta arbete har flera utskottsmedlemmar varit oumbärliga med sitt 

deltagande men jag vill särskilt tacka Pontus Lindgren och Anders Johansson från 

studiesociala utskottet samt webbmaster Andreas Nordström som i första hand har ansvarat 

för quizen i olika roller.  
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När det gäller rena pubevenemang så har det blivit färre sådana än vad som från början var 

målet. Det började med en motgång då vi i början på vårterminen 2010 fick ställa in en bokad 

pubkväll pga bristande rutiner i E-pubens dåvarande organisation. En pubkväll arrangerades 

dock under vårterminen och det var den, av alla ca 50 deltagare, uppskattade ölprovningen. 

Den anordnades av Maja Karlsson och Åsa Palmaeus Edlund i samarbete med studentpuben 

”NH”. Ölprovningen var självfinansierad av deltagarna på densamma. Under hösten har vi i 

utskottet aktivt jobbat mot studentpubarna för att åstadkomma en pubkväll, men tyvärr 

lyckades vi inte med detta. Däremot arrangerade utskottet under höstterminen De Factos 10-

årsjubileum med en pubkväll med Guitar Hero- och poesitävling på Corona, det bjöds även på 

mat. Ett tack till Rebecka Seton som var huvudansvarig för denna kväll.  

När det gäller sittningar och fester har utskottet arrangerat två tentafester samt vårsittningen 

på Corona, och utskottets samarbete med nattklubben har varit mycket god under året. 

Vårsittnigen var från början planerad på E-puben men även denna gång misslyckades de med 

att fullfölja sina åtaganden och avbokade oss en månad efter att avtalet slutits med hänvisning 

till att det var dubbelbokat. Dock kunde sittningen snabbt flyttas till Corona. Dessa sena 

avbokningar från E-pubens sida var inte bra och inför hösten hade jag ett möte med E-pubens 

bokningsansvarige som tillträdde efter vårens händelser. Jag vill i detta sammanhang lägga 

till att samarbetet med E-puben under hösten har varit bra. Huvudansvariga för vårsittningen 

var Anna Sandström och Rebecka Seton och tillsammans med en arbetsgrupp från utskottet 

gjorde de denna sittning med tema charter till en riktigt lyckad tillställning.  

 

Utskottet har även gjort sitt bästa för att upprätthålla relationen som föreningen har till 

ekonomernas HHUS. Detta genom att tillsammans med dem under vårterminen arrangera ett 

heldagsevenemang med tävlingar under dagen och sittning på kvällen. Arbetet med 

tävlingarna sköttes av Sportmästare Anton och hans motsvarighet i HHUS medan 

huvudansvaret för sittningen föll på mig och HHUS:s dåvarande Klubbmästare. Det 

arbetsledande arbetet sköttes dock främst av Ellen Rönnbäck och hon hade god hjälp av den 

arbetsgrupp som tillsattes, undantagslöst medlemmar från JF:s studiesociala utskott, och 

evenemanget blev mycket uppskattat av både juriststudenter och ekonomstudenter.  

 

Övriga aktiviteter under året var höstens volleybollturnering med efterföljande ”afterbeach-

fest” och vårens snöbollsturneringen med den avslutande ”aftersnow-puben”.  Eftersom 

snöbollsturneringen var ny för året vill jag ägna lite extra uppmärksamhet till denna. Detta var 

nämligen en mycket uppskattad aktivitet som under 2011 kommer att arrangeras i samarbete 

med Umeå Studentkår. Turneringen bestod i en paintball-liknande tävling. Två lag möttes i en 

kamp med snöbollar som vapen och segraren gick vidare till nästa omgång tills två lag stod i 
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finalen där turneringssegraren korades. Deltagandet var stort med 17 lag var av två bestående 

av utbytesstudenter. Till matcherna bjöds publiken på musik levererad av DJ-kollektivet 

Klubb Henry och dagen i snön avslutades med en ”aftersnow-pub” på Corona. Flera av 

utskottets medlemmar slet många timmar varje kväll i en veckas tid för att handskotta den yta 

som sedermera utgjorde tävlingens spelplan. Arbetsledare för turneringen var Johan Grahn 

och Pontus Lindgren från utskottet, och de skötte detta på ett utmärkt sätt och resultatet blev 

mycket lyckat. Detta är ett utmärkt exempel på vad studiesociala utskottet kan uträtta.  

 

Utöver nämnda aktiviteter har utskottet arrangerat flera andra sociala aktiviteter som 

pulkaåkning med korvgrillning och skidträning med instruktörer med mera. Jag förmodar att 

sportmästaren redogör närmare för det i sin del av verksamhetsberättelsen. 

 

 

Som framgår av det ovan redogjorda har jag som Klubbmästare och Anton som Sportmästare 

många att tacka för det lyckade år som vi har upplevt i föreningen, och fler än de som är 

nämnda har varit mycket värdefulla och bidragit stort i det studiesociala utskottets arbete. 

Tack för Ert engagemang! Jag hoppas verkligen att utskottet som arbetsform fortsätter även 

under kommande verksamhetsår. Nu är det ett nytt år och jag vill passa på att önska den 

tillträdande styrelsen ett stort lycka till inför det nya verksamhetsåret 2011. 

 

Michael Pettersson, 

Klubbmästare 2010 



  16 

Sportmästare 2010 
Jag måste börja med att tacka alla som har varit involverade i JF detta verksamhetsår, både de 

i styrelsen men även aktiva medlemmar som deltagit och hjälpt till överallt, stort tack! 

Mitt år som sportmästare har varit mycket roligt och lärorikt. Min och Michaels ambition 

under året har varit att föra ett tydligt samarbete med de events som anordnas så att 

exempelvis en turnering också medför ett kvällsarrangemang. Jag tycker vi har lyckats bra, 

och jag hoppas att kommande styrelseledamöter försöker fortsätta samarbete och involvera 

andra studenter i form av utskott. 

I början av verksamhetsåret anordnades ett helt nytt event, nämligen en 

snöbollskrigsturnering. Många hjälpte till att exempelvis skotta men huvudansvariga för 

själva turneringen var Johan Grahn och Pontus Lindgren (och Emil Carlborg?) och de 

förtjänar ett stort tack. Turneringen hade mycket bra uppslutning och klubbsidan hade fixat 

dit musik och allt. Ett mycket bra arrangemang som även kåren vill vara med i. Tyvärr 

kommer jag inte kunna delta i år men jag hoppas att det anordnas nästa år också! 

Ett annat event som anordnades var turneringen mot föreningen HHUS. Tidigare år har 

turneringen spelats mellan jurister och medicinare men i år bestämde vi oss för att öka 

rivaliteten genom att spela mot HHUS. Turneringen gick av stapeln i hallen Helsingfors på 

IKSU, uppslutningen var bra. Förutom en incident vid stafetten (som vi nu har glömt) gick 

allt väldigt bra och turneringen följdes upp av en riktigt rolig sittning på Corona där bl.a. 

prisutdelning skedde. Detta tycker jag är en mycket rolig grej och jag hoppas att vi jurister får 

möjlighet till revansch i år! Vill tacka HHUS för ett bra samarbete, främst dåvarande 

sportmästare Joakim. 

En annan grej som vi ordnade var en fotbollsturnering. Den brukar spelas inomhus men jag 

tyckte det vore roligt att en gång få spela utomhus och det faktum att vi sparade pengar var 

också en orsak till att vi bokade upp Campus arena. Turneringen spelades en lördag och 

vädergudarna var helt med oss, vi fick förmodligen vårens bästa dag, strålande sol och 

plusgrader (haha). Självklart var det snopet när ett gästlag, bestående av medicinare, tog hem 

vinsten men utöver det hade jag jättekul! Även denna gång följdes sportevenemanget upp av 

en tillställning på kvällen. En sittning med chartertema som var otroligt rolig och sittningen 

blev ett perfekt slut på en underbar dag! 

Nu i höst har inte så mycket arrangerats. Till viss del på grund av att det är mycket som sker 

under hösten däribland nollningen samt den legendariska (glugg?) julsittningen. En sak som 

dock arrangerades var en beachvolleyboll turnering. Denna spelades på IKSU och Pontus 
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Bodin och Georg Stenström var huvudansvariga. Dagen flöt på helt utan problem och 

avrundades med en fest i en lokal på Ålidhem vilken orsakade lite upprörda känslor på vissa 

håll men generellt så var det också en trevlig tillställning! 

Utöver dessa större event spelades det också fotboll och innebandy varje måndag och tisdag 

under året i Landstingshallen. Under vissa perioder har det varit svårt att få folk att ansluta till 

dessa tider men allmänt tycker jag ändå att vi haft bra med uppslutning till de flesta 

träningspass. 

Slutligen skulle jag vilja tacka alla som hjälpt mig detta år. Utan er hade inte det gått anordna 

allt och det är oerhört viktigt att folk försöker engagera sig i JF för att den ska fortsätta vara 

en stark förening som vi juriststudenter kan vara stolta över! Med detta önskar den 

tillträdande styrelsen ett stort lycka till och hoppas vi ses snart! 

Anton Strandberg 

Sportmästare 2010 
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De Facto 2010 
Ett spännande och roligt år är slut.  

 

Jag sökte posten som chefredaktör för de Facto eftersom jag kände att jag ville sätta min 

prägel på tidningen. Min uppfattning var att föregående chefredaktör lagt ner ett stort jobb på 

layouten – tidningen hade verkligen blivit snyggare! Nu ville jag åta mig innehållet och arbeta 

målmedvetet med att göra den mer intressant. Min målsättning var rent konkret att de Facto 

skulle välja bort att skriva om lekar och festande, för att istället ha en seriösare ton. Den 

skulle ta läsarna på allvar. En annan idé var att fler människor skulle synas i tidningen,  både 

studenter och andra, och att det skulle vara mer bilder i den.  

 

Min uppfattning nu, fyra nummer senare, är att jag kommit en bra bit på vägen med detta mål. 

Vi har fått flera framträdande jurister att medverka i de Facto, vi har skrivit om fusk, vi har 

skrivit om utbildningens brister och vi har följt yrkesverksamma jurister i deras vardag. 

Samtidigt har det kommit synpunkter på varför lekarna och festandet inte längre har något 

utrymme i de Facto. Jag känner ändå att jag gjort rätt prioriteringar i tidningen och att 

någonting måste få träda tillbaka, om andra beståndsdelar ska lyftas fram. Jag upplever att 

många mottagit den nya inriktningen på tidningen på ett positivt sätt.  

 

En annan målsättning var att få fart på marknadsdelen. Med hjälp av marknadsansvariga 

gjordes en stor ansträngning för att locka annonsörer. De gick runt till byråer och företag i 

stan med en tidning och ett erbjudande, och skickade ut samma erbjudande till företag runt 

om i landet. Men utan större resultat. Orsaken tror jag är samma som gör att det varit problem 

med finansieringen exempelvis JF-väskorna: byråerna har stramat åt utgiftskontona. Likafullt 

är detta ett område som borde prioriteras i framtiden – ju mer pengar, ju bättre tidning. Fler 

annonser drar in pengar och dessa skulle exempelvis kunna användas för att trycka de Facto 

på bättre, tjockare papper. Under 2010 hade vi en tanke på att posta tidningen till 

medlemmarna, men detta föll på ekonomin.  

 

När det gäller uppslutningen bland medverkande i tidningen, vill jag påstå att den har blivit 

bättre än under 2009. Bortsett från sista mötet innan jul, då T3 hade ledig vecka och T5 

rättsmedicin, har jag aldrig behövt jaga skribenter efter mötena. Tidningen har varit fylld efter 

redaktionsmötet. Detta upplever jag som enormt positivt. Jag tycker också att det varit lätt att 

få folk att ta till sig mina förslag på texter och många har visat sig mycket duktiga på att 

skriva. Samtidigt kan det aldrig bli för många medverkande, och detta är alltjämt något man 

måste jobba med framöver. Av någon oklar anledning drar sig många för att medverka i de 
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Facto och jag tror att en orsak kan vara att folk gruvar sig för att hela programmet ska läsa 

deras texter och komma med synpunkter. Jag misstänker också att det finns en uppfattning 

om att det är jobbigt att vara med i de Facto, och denna uppfattning måste motverkas.  

 

Fotokatalogen känner jag själv att arbetet kunnat gå bättre med. Trots att vi tidigt var igång 

med planeringen har det tagit en ganska lång tid och blivit utdraget. Sammanfattningsvis är 

jag dock nöjd med slutresultatet och ytterst glad över insatserna från Lars Johansson som 

ansvarat för katalogen, han är en bra fotograf. Jag tycker det vore på sin plats att höja 

budgeten för katalogen, så att vi kan få den helt i färg i framtiden. Väldigt många ser 

framemot den.  

 

Med detta lämnar jag nu över posten som chefredaktör för de Facto.  

 

Petter Maaherra  

avgående chefredaktör, de Facto 2010 
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Webbmaster 2010 
Under verksamhetsåret 2010 har jag inte gjort några större förändringar av webbsidan. Jag har 

fortsatt utveckla designen och genomfört mindre åtgärder. Som exempel på detta kan nämnas 

att jag har lagt in ett bildspel på första sidan för att göra den lite mer intressant och ”levande”. 

Bilderna i bildspelet har tagits från det bildarkiv som finns på webbsidan. Till min hjälp 

angående detta hade jag Michael Pettersson.  

Jag har länge haft tankar på att sätta samman ett profilpaket för föreningen som kan användas 

av styrelsemedlemmarna. Under verksamhetsåret 2010 blev denna plan verklighet. Jag gjorde 

två versioner av profilpaketet, ett stort och ett litet. Innehållet i dessa är i mångt och mycket 

detsamma men det stora paketet innehåller lite mer. I båda paketen ingår föreningens logotyp 

i svart och vitt, föreningens brevpapper samt några andra filer. Profilpaketen finns tillgängliga 

genom en länk i menyn till administrationskonsolen.  

Jag uppdaterade även webbsidan för Juristens Dag så att informationen stämde överens med 

2011 års upplaga av vår arbetsmarknadsdag.  

Andreas Nordström 

Webbmaster 2010 
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Juridiska rådgivningsgruppen (JRG) 2010 
2010-01-27 öppnade JRG sitt verksamhetsår med Maria Sydlén som ordförande. 

Verksamheten som har sin kärna i att lösa juridiska problem genom juriststudenter för 

studenters räkning efter en förfrågan om hjälp bestod i totalt 31 inkomna fall under 2010.  

Antalet medlemmar har ökat under året från en total av 22 stycken under vårterminen till 26 

stycken under höstterminen. JRG har haft en bra uppslutning av medlemmar främst under 

vårterminen 2010. Det blev tyvärr en kännbar nedgång av antalet närvarande medlemmar 

under höstterminen 2010. Denna nedgång av antalet närvarande hade dock en naturlig 

förklaring i att många av JRG:s medlemmar var dåvarande T6:or och 7:or som bytte 

studieort/blev utbytesstudenter och några av T7:orna som blev T8:or under hösten valde att 

ägna sig åt sitt examensarbete. Av de kvarvarande medlemmarna var det dessutom en stor del 

som också engagerat sig i arbetsgrupper för Juristens dag i en chans att nätverka inför 

kommande arbetsliv, Olyckligtvis hade dessa arbetsgrupper också möte på onsdagar kl 12:30 

precis som JRG. Eftersom juristens dag är en bra möjlighet för studenter att knyta kontakter 

för det kommande arbetslivet är det förståeligt att de som var aktiva i detta arbete prioriterade 

detta framför JRG under senhösten 2010 fram till årsavslutningen. 

JRG har arbetat mycket med att marknadsföra sig utåt. Vi har skapat och etablerat reklamblad 

och visitkort med egen färg för att skapa ett igenkännande ute hos studenterna på campus. Vi 

har även finjusterat text på reklamblad, visitkort och hemsida för att kunna nå 

utbytesstudenterna. Vi skapade även visitkort med kort information om JRG:s verksamhet 

och var närvarande på juristens dag för första gången i egenskap av vår organisation för att 

värva nya medlemmar. Ett positivt försök som vi ämnar utveckla under kommande år.  

Mycket tid har lagts på att undersöka våra möjligheter till att få marknadsföra oss hos andra 

kårer än hos den samhälleliga fakulteten, men intresset har varit svagt från dessa. Där emot 

har nytt samverkansavtal skapats av JRG:s ordförande för en fortsatt möjlighet till att 

marknadsföra JRG på föreningarnas anslagstavlor. Denna förnyelse av avtalet har gjorts efter 

att de gamla avtalen som skapats inte tycks finnas någonstans och JRG har fått krav att 

avlägsna sin reklam från vissa anslagstavlor pga. att föreningarna inte känt till de gamla 

avtalen. Genom det nya avtalet garanteras JRG fasta reklamplatser på vissa anslagstavlor och 

samarbete till marknadsföring på vissa hemsidor i utbyte av juridisk rådgivning för 

föreningarnas medlemmar. JRG har även gått ut till klasserna för att försöka skapa ett intresse 

till medlemskap. JRG har under året tagit beslut på att utöka all marknadsföring under 2011 

genom fler klassbesök, närvaro vid välkomstdagarna på universitetet vid terminsstart och 

under ett antal tillfällen skall JRG även synas i Lindellhallen under marknadsdagar mm.  
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En möjlighet till säkrare korrespondens utan personligt utlämnade har öppnats för alla 

medlemmar i JRG. Genom en e-mail där alla medlemmar får sin egen mapp att ansvara för 

när det kommer till mailväxling mellan dem och deras klienter. Detta forum skapade vi efter 

att en av våra medlemmar som använts sin privata e-mail vid korrespondens blivit utsatt för 

trakasserier som skickats hem till hennes privata e-mail. Vidare har vi i sidfoten till mailen 

skapat en påminnelse för klienterna om vår ansvarsfriskrivning vid åtagande av fallet. 

Under året som varit har ordförande jobbat med att skapa rutiner som lätt skall kunna föras 

vidare på ett enkelt sätt till nästa års ordföranden, för att undvika att hjulet skall uppfinnas 

varje år på nytt. Nu finns det excel-filer för närvarorapporter och antal lösta fall under året så 

att man enkelt kan finna statistik över närvaron och antal lösta fall per person och totalt 

inkomna fall per år. Detta för att intyg skall ges ut på ett betryggat sätt till en ”aktiv” medlem. 

Även mötesprotokoll och alla andra dokument för JRG är numer datoriserat och samlat på en 

USB sticka som ordförande ansvarar för, det innefattar även att säkerställa en backup för det 

att USB-stickan slutar fungera. Denna info skall vid varje verksamhets års slut sedan 

överlämnas till ny ordförande. Det finns vidare en USB-sticka där alla logotyper för tryck av 

vår intern och extern reklam är samlad. Vi har också genomfört att JRG skall ha en fast 

ordförande per år och en fast kontrollansvarig per år som också skall fungera som vice 

ordförande. Under höstterminen valdes Christin Skarpsvärd till ny ordförande och Elisabeth 

Sjögren till kontrollansvarig och vice ordförande. 

Under året har kårmedlemsskåp gjorts frivilligt, men då JRG ligger under JF så följer vi deras 

stadgar och har därför fastslagit på våra möten att medlemskap i kåren krävs även för 

medlemskap i JRG och är en grundläggande förutsättning för att kunna få ut intyg. 

2010 års Ordförande Maria Sydlén tackar för detta verksamhetsår och stängde JRG för året 

onsdagen den 8 december. 

Maria Sydlén 

Ordförande JRG 2010 

 


