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Ordförande 
 
Som ordförande för Juridiska föreningen (JF) har jag haft ett övergripande ansvar för allt som 

händer i föreningen. Mina främsta uppgifter under verksamhetsåret har varit att leda 

styrelsemöten, representera föreningen både lokalt och nationellt samt att vara ett stöd till var 

och en av styrelsens ledamöter och erbjuda hjälp i bästa möjliga mån. Utanför denna 

verksamhetsberättelse överlämnar jag till de andra ledamöterna i styrelsen att skriva om 

verksamheten i föreningen och kommer här endast ta upp nämnvärda punkter och 

kommentarer om verksamhetsåret i sin helhet.  

 

Verksamhetsåret 2014 har varit väldigt händelserikt och roligt. Precis som tidigare år har vi 

arbetat med att få föreningen att synas ännu mer och skapa en öppenhet samt tillgänglighet för 

våra medlemmar. Jag tycker att detta har fungerat mycket bra, engagemanget i föreningen och 

besökarantalet är goda på samtliga event och tillställningar anordnade 2014. Detta arbete 

måste dock ständigt hållas igång och det finns definitivt mer att utveckla.  

 

Föreningens kanske viktigaste event, Juristens dag, var 2015 återigen ett lyckat event och de 

tre huvudansvariga och deras arbetsgrupp har arbetat väldigt hårt för att skapa en så bra 

upplevelse som möjligt för juriststudenterna i Umeå. Jag är väldigt nöjd med hur samarbetet 

med Juristens dag har fungerat och förutsättningarna för Juristens dag i framtiden är väldigt 

goda. 

 

Glädjande för JFs verksamhetsår är att vi även i år fick in många ansökningar till styrelsen 

inför medlemsmötet vilket gör att valberedningen verkligen haft en möjlighet att välja den 

bästa styrelsen för nästkommande verksamhetsår. Vi har även valt att fortsätta uppdatera de 

skrivna arbetsordningarna för varje styrelsepost som infördes verksamhetsåret för två år sedan 

för att tydligare informera om varje styrelsepost gentemot medlemmar. Arbetsordningarna gör 

att JF:s medlemmar får en större inblick i styrelsen och vilken post som kan passa just dem.  

 

En viktig del av mitt uppdrag som ordförande har under verksamhetsåret handlat om att 

representera föreningen både externt och internt i olika former. Främst har representationen 

externt handlat om att jag kontinuerligt under verksamhetsåret har fått äran att representera JF 

Umeå på ordförandemöten för det nationella samarbetet. Årets möten, där representanter från 

andra JF runt om i Sverige träffas, har tagit plats i Örebro, Uppsala, Göteborg och Umeå. Jag 



har haft möjlighet att delta i samtliga möten förutom det i Örebro och har under året upplevt 

att det nationella samarbetet är viktigt för att kunna fortsätta utveckla JF:s verksamhet. 

Möjligheten att få utbyta idéer och kunskaper med de andra orterna är otroligt värdefullt och 

något som fortsättningsvis bör utnyttjas. Samtliga orter har gemensamma drag i sin 

föreningsverksamhet och vid många av de utmaningar som vi står inför kan vi dra lärdomar 

och erfarenheter från de andra föreningarna.  

 

Jag har under verksamhetsåret även representerat JF gentemot Juridiska institutionen, bland 

annat genom att delta i prefektens beslutsmöte som är en gång i månaden. Den nuvarande 

prefekten Görel Granström har verkligen ansträngt sig för att ha en kontinuerlig kontakt med 

JF och relationen med institutionen fungerar väldigt bra. Därtill har jag även haft kontakt med 

föreningens inspektor Maria Eklund. Angående inspektorn finns det där punkter att utveckla 

hur samarbetet ska fungera, något jag har försökt göra under det gångna verksamhetsåret men 

det är fortfarande en tillgång där vi inte utnyttjar den fulla kapaciteten.  

 

Under hösten 2014 valde styrelsen att sälja våra aktier i Kårhuset. Vi fick tillbaka 

anskaffningspriset, dvs 10 000 kr. Vår bedömning var att Kårhuset inte var något för JF att 

satsa på. Tyvärr gick kårhuset strax innan julen 2014 i konkurs.  

 

En förfrågan har gått ut till lokalförsörjningsenheten vid Umeå Universitet huruvida det finns 

någon ledig lokal till Juridiska föreningen. Tyvärr finns det ingen i dagsläget, därmed 

fortsätter det ständiga arbetet med att försöka öka i kostym, detta arbete överlåter jag till nästa 

styrelse.  

 

Sedan våren 2014 har Juridiska föreningen ändrat räkenskapsår för sektionen, samtidigt som 

föreningen kommer ha kvar samma räkenskapsår. Någon problematik i och med detta har inte 

uppstått och det verkar heller inte bli så. Det tycks snarare bli det resultat som föreningen 

ville, d.v.s. att vi utan problem kan ha kvar den tidigare formen och styrelsen väljs som 

vanligt in under hösten och tillträder i inledningen av kalenderåret.  

 

Det största projektet under 2014 var övertagandet av insparken. Anledningen var att vi som 

sektion ansvarar för mottagande av studenter och den bästa lösningen för alla var att 

föreningen tog över ansvaret. Som ordförande fick jag leda detta arbete och jag har lagt ner 

mycket tid och energi på detta.  Jag är väldigt nöjd och stolt med hur utfallet blev. Insparken 



har numera mer tyngd, föreningen kan stå bakom och gå in med resurser och kompetens. Utan 

engagemanget hos övriga styrelseledamöter och våra medlemmar hade inte detta varit möjligt.  

 

Avslutningsvis vill jag tacka Juridiska föreningens medlemmar för det gångna 

verksamhetsåret och förtroendet som ni har visat oss i styrelsen. Jag vill också rikta ett tack 

till den avgående styrelsen som har gjort ett fantastiskt arbete och jag är otroligt glad över att 

ha fått chansen att arbeta med er under det här verksamhetsåret. Sedan vill jag även önska den 

nya styrelsen med min efterträdare Linn Kihlstrand lycka till, jag tror att ni kommer göra ett 

utmärkt arbete och ni har ett fantastiskt händelserikt och roligt år framför er.  

 

Fredrik Ferrand-Drake del Castillo 

Ordförande Juridiska föreningen vid Umeå Universitet 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Vice ordförande  
Sammanfattande reflektion  
Vi kan nu blicka åter på ett händelserikt verksamhetsår som präglats av ett ihärdigt arbete för 

utveckling av Juridiska föreningens (JF) verksamhet. Samtliga styrelseledamöter har fullföljt 

de högt satta ambitioner som vi fick mandat att förverkliga i början av förra året. Föreningen 

har planerat och genomfört en skidresa, drivit frågan om digitala tentamina, engagerat sig för 

återinförandet av den viktiga och populära kursen ”rättsmedicin för jurister”, utvecklat 

tidningen De Facto till att nå ytterligare högre kvalitet, tagit ett utvidgat ansvar för 

välkomstaktiviteterna för nya juriststudenter, med mera. ���  

 

Som vice ordförande har jag fortlöpande stöttat ordföranden i de organisatoriska 

ansvarsområdena. Utöver detta har mitt arbete huvudsakligen inriktat sig på anordnandet av 

gästföreläsningar samt studentfackligt arbete i just fråga om kursen ”rättsmedicin för jurister”.  

 

Kårhuset  
Av förra årets verksamhetsberättelse framgår att Pontus Sjölund funnit den dåvarande 

lösningen, med vice ordförande som JF:s representant i Kårhuset AB:s styrelse, otillräcklig. 

Detta ledde till att vi senare tillsatte en denna förtroendepost separat. I allt väsentligt har den 

lösningen fungerat väldigt bra. Med anledning av dålig lönsamhet försattes dock Kårhuset AB 

nyligen i konkurs. Därför kommer det knappast att finnas anledning att återkomma till detta 

spörsmål under det stundande verksamhetsåret.  

 
Rättsmedicin för jurister  

När ett antal medlemmar vände sig till oss, bekymrade över att medicinska fakulteten skulle 

dra in den populära kursen ”rättsmedicin för jurister”, var det en självklarhet för styrelsen att 

agera. Det föll på min lott som vice ordförande att ta reda på mer och initiera kontakter med 

såväl studentkåren som medicinska fakulteten och den juridiska institutionen. Vårt arbete för 

att återfå rättsmedicinkursen uppmärksammades i både studenttidningen Vertex (nätupplaga 

21 maj 2014) och advokatsamfundets tidning Advokaten (nr 4 2014 årgång 80).  

 

Tillsammans med JF:s utbildningsansvarige har jag sedermera fört diskussioner med juridiska 

institutionen om att kursen ska ges på avancerad nivå för våra medlemmar, juriststudenterna. 

Det är också där arbetet med frågan befinner sig just nu när nästa styrelse tar vid.  



Gästföreläsningar  

Som vice ordförande har jag under verksamhetsåret ansvarat för och, tillsammans med övriga 

styrelsen, genomfört tre gästföreläsningar med välrenommerade talare.  

 

Först ut var tidigare överåklagaren och numer rättspolitiska debattören Sven-Erik Alhem som 

höll ett föredrag under rubriken ”Hur är det ställt med rättvisan i Sverige?”. Föreläsningen 

ägde rum den 6:e februari. Alhem tog sig an viktiga rättssäkerhetsfrågor med såväl exempel 

från sin gedigna juridiska karriär, som mer teoretiska, filosofiska resonemang. Föreläsningen 

blev uppskattad och följdes upp med ett intervjureportage i medlemstidningen De Facto. 

Antalet åhörare låg i linje med det antal som jag bedömt att gästföreläsningar brukar locka, 

alltså omkring en halv hörsal (grovt uppskattat).  

 

Den andra gästföreläsningen ägde rum den 4:e april och hölls av brottmålsadvokaten Kerstin 

Koorti, kanske mest känd som försvarare för John Ausonius, även kallad Lasermannen. 

Koorti kunde dela med sig av spännande advokathistorier som stundom fick publiken att 

kippa efter andan, i synnerhet en episod i häktet med just den dåvarande klienten Ausonius. 

Antalet åhörare var genomsnittligt. Men min upplevelse var att föreläsningen överträffade 

förväntningarna hos de som kom. ������������ Efter två föreläsningar med ett ganska genomsnittligt 

åhörarantal fanns anledning för mig och styrelsen att reflektera över vår 

marknadsföringsstrategi inför gästföreläsningar samt möjligheterna att variera upplägget för 

att se till att fler kände sig manade att komma som åhörare. ������������Detta resulterade, till stor del tack 

vare ett kreativt inspel från ordföranden, i en föreläsning den 16:e oktober med två 

namnkunniga föreläsare. Till skillnad från tidigare marknadsfördes evenemanget med en 

tydlig berättelse, ett specifikt, välkänt och banbrytande rättsfall som föreläsarna skulle skildra. 

Även om namnen Lars Kruse och Johan Eriksson i sig drar väldigt mycket folk tror jag att 

Juridiska föreningens marknadsföring av evenemanget bidrog till att amplifiera Eriksson-

Kruse- effekten. Med besök i samtliga klasser, en tydlig och spännande berättelse, ett nytt, 

varierande upplägg kunde vi tillgodose medlemmarnas önskemål på ett optimalt sätt.  

 

I skrivande stund återstår en föreläsning med justitierådet och tidigare justitiekanslern Göran 

Lambertz, en föreläsning som jag deltagit i förberedelserna av men som kommer att 

fullbordas och arrangeras av min efterträdare. Det kommer med all sannolikhet att bli ett 

oerhört intressant evenemang.  

 



Med denna spännande cliffhanger inför nästa års verksamhetsberättelse, vill jag tacka för den 

gångna mandatperioden och önska tillträdande styrelse lycka till.  

 

Robin Enander  

Vice ordförande Juridiska föreningen vid Umeå Universitet 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Ekonomiansvarig 
Mitt verksamhetsår som ekonomiansvarig i Juridiska Föreningen har varit både givande och 

utvecklande. Även om det ibland varit stressigt och känts tungt är det ett lärorikt arbete att 

svara inför en styrelse och alltid behöva jobba mot nästa deadline, oavsett om det handlar om 

en budgetgenomgång eller fakturor som ska betalas. Sammantaget är året absolut inget jag 

ångrar och definitivt något jag är glad att jag har gjort. 

 

Uppgifterna som ekonomiansvarig har under året främst kretsat kring det löpande arbetet. 

Betala föreningens räkningar, göra utbetalningar för styrelsens eller medlemmarnas privata 

utlägg, fakturera olika samarbetspartners och sköta bokföringen för föreningen. Något som 

har utökas från tidigare år är att vi har startat ett eget konto för sektionen. Vilket har inneburit 

för mig att det inte är endast föreningens ekonomi som ska skötas utan även sektionens. Att 

ha en övergripande koll på föreningen- och sektions ekonomi har också varit en av 

huvuduppgifterna för mig som ekonomiansvarig – se till att budgeten följs och kunna se vilka 

investeringar och inköp som är ekonomiskt möjliga och motiverade. Arbetet som 

styrelseledamot i juridiska föreningen handlar dock inte bara om det arbetet som är specifikt 

under ”sin egen” post, utan att bidra med tankar om och rösta för respektive mot olika förslag 

som bollas fram i styrelsen, och jag hoppas att jag varit en sund röst som bidragit med de 

tankar och åsikter jag tycker bäst för föreningen framåt. 

 

Som styrelseledamot har jag fått förmånen att bli bjuden samt närvarat på balen i Stockholm. 

Denna upplevelse har fått mig att förstå vikten av nationellt utbyte, hur viktigt det är att vi 

vårdar och bibehåller kontakten mellan de olika städernas juristprogram. Tillsammans med 

alla juriststudenter i hela landet är vi en grupp människor som har samma titel men olika 

infallsvinklar och erfarenheter, och en dag ämnar vi oss ge ut på en arbetsmarknad som 

konkurrenter, kollegor, debattörer, lagstiftare och domare. Då är det viktigt att ha öppenhet 

och ödmjukhet utan att se till utbildningarnas olikheter med elitistiska ögon – även om 

gliringar självklart är ett välkomnat inslag under trevliga former på banketter och baler. 

 

Juridiska Föreningen har även i år gått med vinst. De fastslagna budgetposterna har inte 

riktigt kunnat hållas men detta har kompenserats med andra inköp som varit viktiga för 

föreningen. Bland annat fick föreningen ta över insparken i år, vilket resulterade i att vi gick 

in med pengar för detta. Vi har även lagt mer pengar på de Facto. Anledningen att vi går med 



vinst är bland annat att vi får ett större bidrag från kåren än vad vi budgeterade för 2014. Sen 

kom inbetalningarna för JD banketten in under december vilket har gjort att våra intäkter har 

ökat men inte våra kostnader. 

 

Juristens Dags oförutsägbarhet ställer till vissa problem. Då evenemanget fortsätter öka i 

storlek – både utgifter och intäkter – och utgifterna kommer före intäkterna, behöver man hela 

tiden mer likviditet för att täcka de ökade utgifterna tills intäkterna från evenemanget 

kommer. Det som här komplicerar är hur JD sammanfaller med bokslutet och nervositeten en 

ekonomiansvarig känner inför räkningarna som kommer och huruvida dessa kommer kunna 

täckas av föreningen. I realiteten kommer detta inte bli något problem år 2015 men det är en 

bidragande faktor till varför föreningen envisas med att gå med vinst. 

 

Till 2015 presenterar styrelsen en budget som speglar över vilka verkliga intäkter föreningen 

har. Med detta har vi även utökat vissa kostnader som t.ex. de facto. Vi presenterar en enligt 

oss trovärdig budget och avgående styrelse är övertygad om att den kommer hållas och att 

föreningens tillträdande styrelse klarar av de ekonomiska utmaningarna med bravur. 

 

Avslutningsvis vill jag tacka medlemmarna i juridiska föreningen för förtroendet de visade 

när jag röstades in som ekonomiansvarig och jag är helt övertygad om att tillträdande styrelse, 

tillsammans med föreningens alla medlemmar, kan fortsätta förvalta och utveckla 

programmets goda sammanhållning, engagera fler medlemmar till att jobba närmare och som 

en mer integrerad del av föreningen och göra VÅR förening ännu bättre och givande – både 

lokalt och nationellt. 

 

Emma Åhs 
Ekonomiansvarig Juridiska föreningen vid Umeå universitet 

 

 
 

 
 

 

 
 



Informationsansvarig och sekreterare  
Jag tillträdde som informationsansvarig och sekreterare efter årsmötet i februari 2014, under 

januari månad tjuvstartade jag emellertid min tid i JF genom att delta på examensceremonin 

för examensstudenterna som dåvarande informationsansvarig anordnade.  

Under våren hade vi besök utav ett par ”Student för en dag”, där universitetet ger 

gymnasiestudenter och andra intresserade möjlighet att följa med på programmet under en 

dag. JF sköter detta på uppdrag av Juridiska institutionen, ett upplägg som fungerar mycket 

väl. Vi hade även besök av någon enstaka under hösten och det börjar rulla in en hel del 

intresseanmälningar i detta nu, eftersom ansökningstiden till höstterminen -15 snart börjar.  

Som informationsansvarig har jag ansvarat för löpande inköp såsom kaffe, kaffemuggar, toner 

till skrivare samt papper m.m. Inga större inköp har skett detta år från informationsansvarigas 

sida. 

Som informationsansvarig ansvarar jag för protokollföring vid styrelsemöten samt att se till 

att de blir justerade och publicerade på vår hemsida. Hemsidan är den andra stora delen i vad 

informationsansvarig sköter. Hemsidan är en viktig kanal för vårt informationsflöde och något 

vi jobbat mycket med att uppdatera. Detta tror jag dock kan göras ännu större utsträckning. I 

dagsläget är det relativt enkelt att istället lägga ut informationen på vår Facebook-sida istället 

för att prioritera hemsidan. Från hemsidan skickas varje vecka ut ett nyhetsbrev som går ut till 

ca 500 abonnenter.  

Ytterligare ett stort uppdrag jag som informationsansvarig ansvarat för är 2015 års 

examensceremoni och examensmiddag. Arbetet med detta startades redan i början av 

september och har sedan fortlöpt till den stora dagen i slutet av januari. Jag är väldigt glad att 

det även i år fanns ett stort intresse för detta från både studenterna och deras anhöriga. Det var 

cirka 350 deltagande på middagen i år vilket visar på ett stort intresse för JF:s tradition där vi 

kan ge något tillbaka till de som är klara med sina studier på programmet. 

Elin Björkén 

Informationsansvarig och sekreterare Juridiska föreningen vid Umeå Universitet 
 

 
 



Utbildningsansvarig  
Posten som utbildningsansvarig är en post som är lika tung som den är givande. Ni finner 

nedan en översikt, först en specifik del som behandlar varje enskild mötesgrupp och sedan en 

avslutande allmän del.  

 

Utbildningsgruppen 

Utbildningsgruppen består av studenter från de olika terminerna på programmet. 

Utbildningsgruppen är en relativt ny konstellation då den startades under verksamhetsåret 

2012. Att driva en utbildningsgrupp är valfritt för posten och jag valde att fortsätta driva den. 

 

Gruppen varit ett otroligt bra forum för utbildningsdiskussioner, ett mycket värdefullt verktyg 

för mig som utbildningsansvarig. Flera av medlemmarna av gruppen har även varit 

engagerade i programrådet vilket har gett en stor bredd i de diskussioner som förts.  

 

Mitt syfte kring utbildningsgruppen detta år har varit att utvärdera den löpande för att i slutet 

av mitt verksamhetsår, eventuellt, kunna komma med förslag på förbättrande åtgärder. Detta 

för att nästkommande utbildningsansvarige ska kunna få ut än mer nytta av gruppen i 

framtiden. Tidigare år har gruppens tillsättande varit lite slumpartat och jag har upplevt det 

svårt att få den bredd av studenter som jag hade önskat. Därför har jag, i samråd med nu 

tillträdande utbildningsansvarig, funderat på att införa ett samarbete mellan de respektive 

terminernas kursråd och utbildningsgruppen. Detta tror jag kommer leda till att det blir 

enklare att nå studenter som är intresserade av utbildningsfrågor och att de studenter som 

sitter i utbildningsgruppen bättre kan representera sina respektive terminer.  

 

Programrådet 
Programrådet är ett utbildningsorgan som infördes föregående verksamhetsår. Rådet är ett 

samarbete mellan Juridiska institutionen och Juridiskt forum men innehåller även ledamöter 

från näringslivet, samhällsvetenskapliga fakulteten samt tre studentrepresentanter, detta för att 

de frågor som lyfts i rådet ska kunna beaktas från så många olika vinklar som möjligt. I rådet 

diskuteras endast frågor som har direkt anknytning till Juristprogrammet. Möten med 

programrådet har hållits tre gånger per termin.  

 

 



Utbildningsutskottet 

Vid sidan av programrådet finner vi utbildningsutskottet. Utbildningsutskottet är ett utskott 

under Juridiska institutionen och här diskuteras frågor som härrör både från juristprogrammet 

och andra kurser och utbildningar som institutionen erbjuder. Några viktiga frågor som har 

behandlats detta år är t.ex. revideringen av juristprogrammet samt en genomgång av systemet 

för kursutvärderingar. Möten med utbildningsutskotten har hållits tre gånger per termin.   

 

JURO – Juris studerandes riksorganisation 

Årets JURO-samarbete har kretsat kring en vilja av att stabilisera organet och att tydligt lyfta 

fram JURO:s syfte som diskussions och informationsforum. Under året har JURO:s syfte 

diskuterats och stadgarna har reviderats så att syftet tydligt framkommer. Detta år har JURO 

främst diskuterat ortsrapporter och frågor som varit aktuella på de olika orterna. I november 

2014 tillsattes JUROs nya ordförande som har en vision av att ytterligare stabilisera organet 

genom att få mötena mer givande och öka förståelsen orterna emellan genom en genomgång 

av respektive orts studiebevakandeverksamhet, något som jag hittills har funnit mycket 

givande.  

 

Övrigt 
De informella möten som jag som utbildningsansvarig har haft med studierektor Mattias 

Derlén har fortgått i sedvanlig ordning som tidigare år. Vi har träffats ungefär tre gånger per 

termin och våra möten har alltid varit givande. Den relation som JF i stort har med Juridiska 

institutionen är mycket bra, och varje gång som ett problem har uppstått har alltid Mattias 

varit kontaktbar och lyssnande på hur studenterna har upplevt det inträffade, vad det än har 

handlat om. De informella mötena har för mig mycket handlar om att ha ett bollplank och 

någon att diskutera med och fråga om råd, vilket har varit både givande och underlättande. 

Jag tycker dock till nästa år att mötena med fördel kan ske mer regelbundet. 

 

JFs relation med Umeå Studentkår har fortsatt varit bra under mitt verksamhetsår. Under 

våren fick jag och Fredrik, JF:s ordförande, vara med i en valberedning och tillsätta detta års 

studentombud. Kontakten med studentombudet har varit bra och han har bistått mig löpande 

under året med information och synpunkter. Bland annat gällande arbetet med 

tentamensrutiner. En vision vi delade i början av studentombudets verksamhetsår var att han 

skulle informera om sin verksamhet för terminerna så att studenterna vet om att han finns och 

vart de ska vända sig om de har problem. Vi var ute till termin 1 i höstas men efter det så 



stannade det av vilket jag tycker är väldigt tråkigt. Att ha någon att vända sig till när problem 

uppstår spelar ju ingen roll om man inte är medveten om att det finns någon sådan så detta är 

något jag hoppas kommer bli bättre under nästkommande verksamhetsår. 

 

Ett av de större problemen som jag, och min företrädare Jenny, har arbetat med att lösa är de 

problem som under lång tid funnits under våra tentamensskrivningar. De problem som 

rapporterats har främst handlat om att tentor inte delats ut i tid och att inte någon tid har getts 

efteråt för att kompensera detsamma. Eftersom Jenny jobbade hårt med en lösning på detta 

problem var min tro att detta skulle gå relativt enkelt att slutföra. Jag har under året haft 

löpande kontakt med skrivningsbevakningen och vi har under årets gång provat de nya 

rutinerna på olika skrivningar, dock inte på juristprogrammet. Till hjälp med arbetet har jag 

haft Umeå Studentkår, som varit mycket engagerade i frågan, men trots det kvarstår 

problemen. Vi har kommit en bra bit på väg detta år och med ytterligare arbete från Umeå 

Studentkår och tillträdande utbildningsansvarig så ser jag fram emot att se problemen borta 

nästkommande termin.  

 

Ett nytt event som JF testade under föregående verksamhetsår och som hölls i av 

utbildningsansvarig Jenny Wiklund samt ordförande Ulrika Byström var en informationsstund 

om utbytesstudier som riktade sig till yngre terminer. Responsen på eventet var väldigt bra 

men trots det valde jag att inte genomföra det under mitt verksamhetsår. Anledningen härav är 

att antagningsförfarandet till utlandsstudier har genomgått en förenkling under detta år. 

Tidigare har studenter, för att ge sig själva bästa möjliga chans till att få en plats på den skola 

de helst vill, kunnat samla poäng löpande under studietiden. De studenter som inte visste om 

detta i tid missgynnades således och när institutionens information om utlandsstudier sedan 

kom i T5 var det försent för studenterna att öka sina chanser. Detta år är det endast Buddy-

programme som ger studenter en möjlighet att samla poäng under studierna och då 

informationen under termin 5 respektive 6 är tydlig och grundläggande tyckte jag inte längre 

att behovet fanns. Istället skrev jag ut på cambro för Termin 3 och upplyste studenterna om 

möjligheten att vara Buddy och jag anser det vara fullt tillräckligt så som förfarandet ser ut 

idag. 

 

Under detta verksamhetsår efterfrågade studenter på termin 3 en genomgång av den juridiska 

metoden inför PM-skrivandet. Det resulterade i en föreläsning med amanuensen för termin 1 

och i det arbetet var min efterträdare, Oskar, aktiv. Föreläsningen var välbesökt och jag kan se 



behovet av att lägga en genomgång av den juridiska metoden lite senare under programmet 

även fortsättningsvis. Detta eftersom det är först på senare terminer som studenter vanligtvis 

upptäcker vikten av en fungerande juridisk metod vid juridisk problemlösning och samtidigt 

förväntas kunna en sådan. Jag kan tänka mig att det i framtiden kan vara en idé att anordna 

föreläsningen redan på termin 2. 

 

Under mitt verksamhetsår har Juridiska Föreningens samarbete med Juridisk Forum 

förbättrats avsevärt. Jag har under terminen haft motsvarande möten med en representant från 

Juridisk Forum som jag har haft med studierektorn på Juridiska Institutionen. Dock har 

mötena inte blivit lika ofta men det är en värdefull kontakt och min förhoppning är att min 

efterträdare kommer värna om den. 

 

Jag vill avsluta denna verksamhetsberättelse genom att tacka för det här året som har varit lika 

roligt som det har varit givande. Jag vill önska min efterträdare ett stort lycka till och jag är 

helt övertygad om att han kommer att göra ett jättebra jobb. 

 

Angelica Ahlström 

Utbildningsansvarig Juridiska föreningen vid Umeå universitet 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Marknadsansvarig 
I maj kom Mannheimer Swartling tillsammans med representanter från Centrum för Rättvisa 

till Umeå Universitet för att tillsammans hålla en gästföreläsning följt av en mingelkväll på E-

puben. Detta event skedde i enlighet med det samarbetsavtal vi har med Mannheimer. 

Samtidigt var Centrum för Rättvisa ute på sin juridiska turné vilket möjliggjorde ett 

sammanslaget event som blev väldigt uppskattat.   

 

Marknadsansvarig har tillsammans med ett utskott om två personer anordnat den årliga 

Stockholmsresan för JF:s medlemmar. Avfärd skedde den 6:e oktober och hemfärd den 11:e 

och under veckans gång besökte medlemmarna totalt 16 olika företag. En nyare typ av 

upplägg innebar att båda grupperna sammanstrålade varje eftermiddag för middag hos en 

advokatbyrå. Tanken var att tillsammans kunna reflektera över dagens intryck och mot 

bakgrund av utvärderingen som skedde efter resan var detta någonting som uppskattades. En 

följd av detta var att resan i än större utsträckning fick en affärsjuridisk underton – något som 

bör beaktas inför kommande års resor.  

 

Årets programväskor var, precis som under 2013, en ryggsäck. Att programväskan är av 

sådan karaktär tycker samtliga medlemmar är någonting positivt, även medlemmar ur de äldre 

terminerna som tidigare haft en axelremsväska.  

 

Under insparken hösten 2014 var våra samarbetspartners ST och JuSek närvarande vid var sin 

station som de nya studenterna passerade under sin rundvandring. Även utdelningen av 

programväskorna skedde under denna. Planering och utförandet av detta möjliggjordes efter 

samråd med generalerna och genomförandet skedde smidigt och smärtfritt.  

 

En CV-granskning skedde under november månad då en representant från JuSek reste upp 

från Stockholm och höll personliga samtal med föranmälda studenter och gav tips och råd om 

utformning av CV och personligt brev. Detta moment var ett väldigt uppskattat moment under 

terminen.  

 

Samtliga samarbetsavtal som blir gällande under 2015 har genomgått en revision avseende 

grammatik och meningsuppbyggnad. Inga förändringar i sak är avsedda med dessa.   

 



Vidare har avtalen med både JuSek och ST intagit skriftlig form, till skillnad från föregående 

år.  

 

Oscar Svanholm 

Marknadsansvarig Juridiska föreningen vid Umeå Universitet 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Chefredaktör de facto 
Innan jag tog över som chefredaktör för juridiska föreningens tidskrift de facto var jag dess 

redaktionschef. Under mitt år som redaktionschef genomförde dåvarande chefredaktör Calle 

Matz ett antal åtgärder för att de facto skulle nå ut till fler medlemmar. Detta gjordes i 

synnerhet genom att JF tog beslutet att skicka ut de facto med posten till alla medlemmar 

istället för att beställa alla exemplar till universitetet. Mina ambitioner för tidningen har varit 

att bygga vidare på det som påbörjats samt att skapa en mer enhetlig tidning med 

förhoppningen att detta ska leda till en större vilja att läsa samtliga artiklar. 

 

Jag började året med att hitta en, till viss del, fast redaktion. Henrik Jonsson valdes till 

redaktionschef, Johannes Hammar ansvarade för layout och vissa skribenter fick 

återkommande texter - JF:s inspektor ville till exempel fortsätta vara krönikör. För att skapa 

en röd tråd bestämde jag att varje nummer av tidningen skulle ha ett tema som var 

genomgående. Temat valdes av mig och var alltid ett vitt begrepp som var öppet för tolkning 

av de enskilda skribenterna.  

 

De externa aktörerna (tryckeri och annonsörer) har varit i stort sett oförändrade, både sett till 

föregående verksamhetsår och nuvarande. Helhet Reklam har haft ansvaret för att trycka upp 

tidningen som leverera den till posten och universitet. Den enda förändring som har skett är 

att Linklaters inte längre har någon annons i tidningen, istället har Jusek köpt en halv sida.  

 

De största utmaningarna under året har varit att hitta skribenter samt den ökade 

arbetsbelastningen innan tidningen skickas på tryck. Jag upplever att jag, tillsammans med 

redaktionen, har kunnat hantera alltsammans på ett tillfredställande sätt genom god planering, 

redaktionsmöten och framförallt ett stort engagemang från layoutansvarig.  

 

Det är min uppfattning att de facto numera når ut till fler medlemmar, samt att den positiva 

responsen på tidningen ökat för varje nummer. Detta är en fantastisk utveckling som jag tror 

kommer att fortsätta nästa verksamhetsår med en ny chefredaktör som har färska idéer och 

kan driva tidningen framåt än mer.  

 

Theresa Karlström  

Chefredaktör för de facto Juridiska föreningen vid Umeå Universitet  



Ordförande Juriststudenternas Rådgivning (JR)  
JR har under antal år utgjort ett utskott under Juridiska föreningen. JR har under 2014 fortsatt 

bedriva verksamhet, genom att erbjuda gratis juridisk rådgivning till såväl studenter på Umeå 

universitet som till allmänheten. Som ordförande för JR har mitt huvudsakliga arbete bestått i 

att sköta det löpande verksamhetsarbetet samt hålla i JR-möten. Ordförandeposten för JR 

utgör såväl en av styrelseposterna i Juridiska föreningen och jag har även fungerat som en 

länk via JF och JR. Under halva delen av höstterminen skötte jag även en del utav vice 

ordförandens uppgifter då vice ordföranden hade praktik på annan ort.  

 

Verksamhetsåret 2014 inleddes med att jag tillsammans med vice ordförande Emilie Åsberg 

inledde terminens möte. För att visa att det är ett nytt år bestämde vi oss för att baka 

tillsammans och bjuda JR-medlemmarna på kladdkaka under det första mötet. Jag och Emilie 

kände inte varandra sedan tidigare därför var det en bra start att göra något tillsammans för att 

lära känna varandra samt planera för terminen.  

 

Vidare hade JR ett studiebesök under våren 2014 hos Brottsoffermyndigheten. Studiebesöket 

handlande om brottsoffermyndighetens verksamhet och kontakten med brottsoffer. Därtill 

gavs information om brottsoffermyndighetens övriga verksamhet så som till exempel 

vittnesstöd.  

 

Under höstterminen 2014 hade JR ytterligare ett möte med verksamma jurister. Denna gång 

en case-kväll med advokatfirman Kaiding. Case-kvällen ägde rum på deras kontor i centrala 

Umeå. Kvällen bestod av mingel och ett mindre case tillsammans med två advokater och två 

biträdande jurister på byrån. Caset var inriktat på rådgivning och bemötanden av klienter samt 

advokatsed och etik. Detta var en mycket lyckad och uppskattat kväll och jag har även 

rekommenderat till min efterträdare att fortsätta med liknande evenemang där JR-

medlemmarna får tillfälle att träffa verksamma jurister samt lära sig mer om just rådgivning 

och bemötanden.   

 

Verksamheten inom JR har i stort fortsatt på samma sätt som tidigare. Ärenden skickas in av 

allmänheten till JR:s hemsida. Därefter delas ärendena ut till medlemmarna under våra JR-

möten som vi har en gång i veckan under lunch. På dessa möten diskuterar vi även pågående 



ärenden och avslutade ärenden. Kännedomen om JR verkar god från allmänhetens sida då 

antalet inkomna ärenden under verksamhetsåret har varit relativt många.  

 

Vidare har arbetet under året bestått av att försöka locka nya JR-medlemmar genom att bland 

annat stå i hörsalsrundan, hållit två så kallade ”info-möten” och marknadsfört på Facebook. 

För att öka juriststudenternas medvetenhet om JR bestämde jag att vi skulle börja med att ha 

ett ”info-möte” varje termin för att ge eventuella nya medlemmar en möjlighet att veta mer 

om JR. Jag har även försökt att nå ut mer med JR genom att erbjuda vissa studiebesöksplatser 

till övriga JF-medlemmar (JR-medlemmar har givits förtur) samt postat vissa saker om JR på 

Facebook.  

 

Under föregående verksamhetsår (2013) fanns det vissa problem med JR:s hemsida och det 

fungerade inte riktigt som den skulle. Detta medförde bland annat att antal ärenden minskade 

en period under hösten 2013 och en del JR-möten ställdes in. Under detta verksamhetsår 

(2014) har emellertid hemsidan fungerat bra och vi har kunnat ta emot fler inkomna ärenden 

igen. På grund av problem med hemsidan kunde kraven på antal ärenden och närvaro, för att 

erhålla ett intyg, inte hållas under denna tid. Dessa krav (2 ärenden/termin samt 50 % närvaro) 

har under detta år tagits in igen. Anledningen till att relativt låga krav intogs var att det är 

detta som varit de tidigare kraven och vi bedömde att det är bättre att pröva sig fram och 

sedan eventuellt höja dessa krav, när verksamheten har flutit på mer balanserat under en tid. 

Fördelning av verksamheten på både en ordförande och en vice ordförande har upplevts 

positiv och därför har även en ny vice ordförande valts inför nästa verksamhetsår.  

 

Slutligen kommer JR:s budget att minskas då vi märkt att hela budgeten inte behövs.  

Mitt verksamhetsår som ordförande för JR börjar lida mot sitt slut och jag vill tacka så mycket 

för mig. Det har varit ett mycket lärorikt och roligt år.  

 

Emma Sundelin 
Ordförande Juriststudenternas rådgivning (JR) Juridiska föreningen vid Umeå 

Universitet 

 
 
 
 
 



Klubbmästare 
Som klubbmästare i Juridiska föreningen handlar det, förutom arbete i det löpande 

styrelsearbetet, om att verka för ett aktivt studiesocialt klimat på juristprogrammet. Mitt 

verksamhetsår började samtidigt som föreningens verksamhetsår, d.v.s. februari 2014. Min 

målsättning för klubbmästeriet har varit att få fler medlemmar att engagera sig i det 

studiesociala, att öka kvalitén på evenemangen och att bygga vidare på och hitta nya 

samarbeten med andra studentföreningar vid Umeå Universitet. 

 

Under våren arrangerade jag totalt tre EPP med Quiz på E-puben och under hösten 

arrangerades fyra EPP. Jag tycker det är bra att ha en EPP varje månad där studenterna kan 

samlas i en avslappnad miljö efter en veckas studier och bara umgås. Samtliga av tillfällen har 

varit lyckade, speciellt den fullsatta EPP som anordnades i samband med nollningen samt den 

företags-EPP som organiserades i samarbete med Kaiding. Terminens sista EPP togs över av 

JD:s marknadsansvariga som ett led i att marknadsföra JD mot studenterna. Samma koncept 

kördes året innan och förhoppningsvis upprepas detta nästa år då det varit lyckat både 2012, 

2013 och 2014. I år hade vi även en EPP I samarbete med Jusek (genom ett samarbetsavtal 

med dem), vilket även det var ett lyckat koncept. 

 

2013 var året då vi jurister fick vår egen KC på E-puben. Detta samarbete med E-puben har 

fungerat väldigt bra och i april valdes Tove Lettevall in som juridiska föreningens KC på E-

puben. Barlaget har bestått av endast juriststudenter och de har jobbat framförallt under våra 

egna EPP:er men har även i övrigt hjälpt E-puben på andra evenemang. Ibland har det varit 

svårt att locka barlaget att jobba då det inte är ett JF-event, och detta bör man ha i åtanke när 

man som KC tar på sig ett icke juristevent. Därmed inte sagt att konceptet inte varit lyckat, då 

idén med barlaget är att det ska jobba under JF-event. Allt utöver detta är en ren bonus. Att JF 

har en egen kvällschef under E-puben har även förbättrat samarbetet med HHUS och detta 

känns både viktigt och skönt. Vi köpte även in nya tröjor till barlaget i år, vilket är väldigt 

uppskattat och sammanför vårt juristbarlag. 

 

Varje termin ska klubbmästaren anordnad en sittning, men då jag blev tillfrågad att anordnad 

Umeå universitets första vårbal så blev det terminens sittning. Vårbalen bestod av en 

arbetsgrupp på sex personer, två personer från Umeå studentkår, två från NTK och två från 

Medicinska kåren. Arbetet drog igång i februari och vårbalen ägde rum 17 maj på Universum. 



Att ha en universitetsbal var en önskan från universitetets rektor. Det var väldigt tight om tid 

men efter många timmars planerande och arbete lyckades vi styra ihop en fantastisk vårbal 

med hela 250 personer sittandes från hela universitetet. Det som var extra roligt var att det 

överlägset representerade programmet var just jurister, och jag tror detta beror på att vi 

lyckades marknadsföra balen på ett väldigt bra sätt genom JF. Detta var dock nog mer av en 

engångshändelse att klubbmästaren anordnar vårbalen då det är de tre olika kårerna som har 

hand om eventet och det är en post som vilken student som helst får söka till. Dock var det ett 

uppskattat event och något för framtida klubbmästare att tänka på är om man kan i samband 

med JD göra om banketten till en vinterbal av något slag.  

 

Under våren anordnades även jurister vs. Odontologer som även anordnades förra året. Detta 

år blev det då ingen sittning pga. vårbalen, men vi hade en gemensam utgång med 

odontologerna efter själva dagen. 

 

Under hösten anordnades JF:s första FIFA-turnering. Den ägde rum på E-puben där vi 

kopplade upp ett x-box på projektorn och medlemmar fick anmäla sig i lag två och två. 

Samtliga spelare och de 10 första medlemmarna som inte var med i turneringen fick gratis 

hamburgare. De som inte spelade satt och hejade på de som spelade och det fanns även 

sällskapsspel på plats. Stämningen var väldigt avslappnande och rolig och i efterhand har jag 

uppfattat det som ett väldigt uppskattat event. Priset till vinnande lag var 1000 kr i presentkort 

på Allstar. Jag hoppas att detta kan bli en tradition då vi har många FIFA-intresserade 

personer på programmet och det ligger mycket prestige i att vinna.  

 

Det allra största projektet under hösten var dock fotbollsturneringen och detta år utökade vi 

turneringen från att vara sex program till nio program. Vi införde även en regel att alla 

program som var med i turneringen skulle ha med en klubbmästare som skulle ha hand om 

sittningen på kvällen. Årets sittning blev väldigt lyckad med hela 320 stycken sittandes. 

Sittningen ägde rum på kårhuset och planeringen höll på från slutet på september fram till 

november. Då det var 9 program som skulle dela på biljetterna så innebar det att vi jurister 

fick ca 60 biljetter och alla blev sålda. Vi var det program som hade näst flest representerade 

på sittningen och med tanke på vår storlek jämfört med andra föreningar var detta väldigt bra 

och något som jag, likande med balen, är väldigt stolt över.  

 

JF beundras mycket av andra föreningar att vi alltid är så många representerade och att vi 



alltid är taggade, och det har verkligen varit en ära att få anordna dessa event och visa vilken 

fantastisk sammanhållning vi på juristprogrammet har.  

 

Sammanfattningsvis har verksamhetsåret 2014 erbjudit JF:s medlemmar många lyckade 

studiesociala aktiviteter samtidigt som JF har utökat och utvecklat sitt samarbete med andra 

studentföreningar och jag anser därmed att verksamhetsmålen har uppnåtts. Inför kommande 

verksamhetsår hoppas jag att arbete med att bygga broar över programmen fortsätter och att 

de studiesociala aktiviteterna fortsätter att höja trivseln hos studenterna vid juristprogrammet. 

Jag vill även passa på att tacka min styrelse och det fantastiska år vi arbetat ihop. Det har 

verkligen varit ett stort nöje och även en ära att få arbeta med er och tack vare alla fantastiska 

medlemmar har detta år varit ett av de roligaste åren. Nu ska jag njuta av JF som medlem och 

har stort förtroende för att tillträdande styrelse kommer göra ett toppenjobb! 

 

Perla Fares 

Klubbmästare Juridiska föreningen vid Umeå universitet 

	  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Sportmästare  
Martin Wiklund började sitt år med att ta över tiderna i landstingshallen där det kördes fotboll 

och innebandy varje måndag och tisdag som fortsatte genom hela verksamhetsåret. 

  

Martin planerade sedan inför Snow Wars. Det lades ner mycket tid och planering på detta 

men tyvärr visade sig vara förgäves då vädret gjorde det omöjligt att arrangera Snow Wars. Vi 

hoppas på bättre väder 2015!  

 

I februari anordnades det en pulkadag med JF vid Bräntberget, det grillades korv, medlemmar 

umgicks och åkte pulka. Detta var en väldigt uppskattad och härlig dag och den ägde rum på 

den schemalagda studentsportardagen.  

 

Nästa stora event var jurister vs odontologer, som i år anordnades på valborg. Tyvärr var det 

dåligt väder även den här gången (det snöade!). Trots detta blev det ändå lyckat, allting flöt på 

och (med hjälp av lite poliser) så kunde vi ställa upp med folk till samtliga tävlingar. 

Juristerna förlorade detta år, efter att ha vunnit 2013.  

 

Efter sommaren hoppade sportmästare Martin Wiklund av sin post pga av personliga skäl. 

Dock så kunde vi genom ett aktivt och engagerat utskott avhjälpa det bortfall som avgången 

innebar. Martin Skagerstrand och Rex Granat Aurosell tog sportmästarens roll när det gällde 

landstingshallstiderna samt fotbollsturneringen. Vi var alltså återigen med och arrangerade 

fotbollsturneringen, som vanligt i en ledande och aktiv roll. Detta år utökades antalet till 9 lag 

från tidigare 6. Målet att uppnå 16 lag är alltså på god väg. År 2011 var det bara 3 lag med. 

Att JF haft en ledande roll i detta är kul att se! Även volleybollturneringen kunde arrangeras 

som vanligt, återigen blev den väldigt lyckad. Stort tack till utskottets Hugo Persson som tog 

denna ledande roll.  

 

Styrelsen ansåg det vara värt att fortsätta på den inslagna vägen och arrangera en skidresa till 

Hemavan. Allt bokades och förutsättningarna fanns där men allt föll på målsnöret då det 

visade sig att för få var intresserade av att åka. Till nästa år kan JF göra detta bättre. 

 

Fredrik Ferrand-Drake 

Ordförande Juridiska föreningen vid Umeå Universitet 


