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Ordförande 
2015 är nu tillända och det har blivit dags att sammanfatta Juridiska föreningens (JF) 

verksamhet under året. Det har varit ett händelserikt år i föreningen, men jag överlämnar till de 

andra styrelseledamöterna att närmare redogöra för den verksamhet som bedrivits under varje 

enskild post och kommer här endast ta upp de största delarna i mitt arbete som ordförande och 

de punkter som rör föreningens verksamhet i stort.  

Kortfattat om mitt arbete som ordförande 

Som ordförande har jag det övergripande ansvaret för allt som händer i föreningen och mina 

främsta arbetsuppgifter under året har varit att leda styrelsemöten, stödja de andra 

styrelseledamöterna i deras arbete och representera föreningen lokalt och nationellt. 

Det löpande styrelsearbetet har fungerat väldigt bra under året. Var och en av 

styrelseledamöterna har skött sina enskilda arbetsuppgifter bra och alla har därutöver också 

varit de andra styrelseledamöter behjälpliga då det behövts. Det har gjort att vi fått en bra 

gemenskap inom styrelsen och att vi haft ett stort engagemang inför de olika eventen vi 

anordnat tillsammans.  

Den lokala representationen har bland annat bestått i att jag varje månad representerar 

föreningen gentemot Juridiska institutionen genom att delta på prefektens beslutsmöten. På 

mötena ges en inblick i institutionens verksamhet och jag får som studentrepresentant möjlighet 

att ta del av och kommentera de beslut som tas. Detta är en väldigt värdefull möjlighet och ett 

samarbete som både vi i föreningen och institutionen värnar om. Utöver prefektens 

beslutsmöten har jag, i egenskap av sektionsordförande, även deltagit på kårstyrelsens 

sammanträden varje månad och skött kontakten med vår inspektor Nina Nilsson Rådeström.  

Den nationella representationen har bestått i att jag har fått den stora äran att representera 

föreningen på möten med ordföranden från de andra Juridiska föreningarna vid Göteborg, Lund, 

Uppsala, Stockholm och Örebro universitet. Mötena är, enligt mig, väldigt värdefulla för att 

kunna fortsätta att utveckla föreningens verksamhet och möjligheten att utbyta kunskap och 

erfarenheter är något som även fortsättningsvis bör utnyttjas.  
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Höjdpunkter i föreningens verksamhet under 2015 

Föreningens enskilt största event, Juristens dag (JD), var återigen ett väldigt lyckat event. De 

tre huvudansvariga för JD har tillsammans med sina arbetsgrupper arbetat väldigt hårt under 

året och lyckades därigenom göra ett stort och attraktivt event både för utställare och studenter 

i alla terminer och vi i styrelsen är väldigt nöjda med resultatet.  

Ett annat av föreningens stora event är insparken. Insparken hålls under de två första veckorna 

på höstterminen och har till syfte att ge de nya studenterna en bra start på juristprogrammet. 

Under vårterminen tillsatte vi ett insparksutskott, bestående av fem generaler, som ansvarade 

för genomförandet av insparken. Även dessa arbetade väldigt hårt under året vilket resulterade 

i ett lyckat event med högt deltagande från både nya och gamla studenter.  

Något annat som vi arbetat med under verksamhetsåret är införande av digital tentamen. Arbetet 

har till största del skötts av föreningens utbildningsansvarige, men jag kan säga att arbetet gick 

över förväntan och redan under hösten skrev T1:orna sin tentamen digitalt och förhoppningsvis 

kommer arbetet fortsätta under 2016.  

Det sista jag tänkte nämna från verksamhetsåret är att vi, efter många års arbete, äntligen har 

fått en ny föreningslokal! Den nya lokalen är betydligt större än den gamla vilket passar vår 

ständigt växande förening mycket bättre och det ger fler medlemmar möjlighet att uppehålla 

sig i lokalen.  

Slutligen, tack!  

Slutligen vill jag bara tacka er medlemmar för det förtroende ni har visat oss i styrelsen, det har 

varit ett väldigt roligt år. Jag vill även tacka den avgående styrelsen för det fantastiska arbete ni 

har gjort och önska den tillträdande styrelsen lycka till under 2016!  

 

Linn Kihlstrand 

Ordförande Juridiska föreningen vid Umeå Universitet 
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Vice Ordförande 
Ännu ett verksamhetsår för juridiska föreningen vid Umeå universitet är till ända och jag kan 

konstatera att även detta år varit en framgång för föreningen. Styrelsen som grupp har fungerat 

bra tillsammans och respektive styrelsemedlem har förvaltat sitt styrelseuppdrag på ett 

föredömligt sätt.  

Som vice ordförande har jag haft ett sekundärt ansvar för styrelsearbetet och de organisatoriska 

ansvarsområdena i händelse av att ordförande varit förhindrat att närvara. Jag kan konstatera 

att det inte har varit många tillfällen ordförande varit i behov av understöd, men vid de få 

tillfällen det varit fråga om, har jag i egenskap av vice ordförande kunnat träda in.  

Huvuddelen av mitt uppdrag har bestått i att anordna gästföreläsningar för medlemmarna. Totalt 

har jag tillsammans med övrig styrelse genomfört tre stycken föreläsningar och jag är väldigt 

nöjd med de tre gästföreläsare som jag har fått hit.  

Verksamhetsåret startade med att Göran Lambertz kom på besök i februari 2015. Det var min 

företrädare som initierade kontakten innan jul varpå jag tog över kontakten i samband med 

årsskiftet. Att Göran Lambertz skulle dra folk var det ingen tvekan om och jag blev inte 

förvånad över att se att Hörsal A, när det väl begav sig, var fylld till bristningsgränsen. Denna 

föreläsning tror jag får betraktas som, om inte den mest välbesökta, så i vart fall placerad i 

toppen. Göran Lambertz är inte känd enkom för sina uppdrag som Justitiekansler och domare i 

Högsta domstolen utan också genom sina frekventa inlägg i juridiska debatter och dylikt. 

Genom sin synliga roll i media, inte minst under de år då Quick- affären pågick som mest, har 

han gjort sig känd också för gemene man. Göran Lambertz talade under rubriken ”Juridiken 

och jag” och beskrev förutom sina karriärsval och sina olika arbeten också vikten av att som 

jurist föra en öppen dialog med media och vilka fördelar och nackdelar det kan föra med sig. 

Föreläsningen upplevde jag som uppskattad och vi kunde sedan följa upp föreläsningen med 

ett intressant intervjureportage i medlemstidningen De Facto. 

I maj var det dags för föreläsning nummer två. Då kunde JF välkomna Elisabet Fura till Umeå 

universitet. Elisabet berättande om sina mångåriga erfarenheter inom affärsjuridik och hur hon 

sedan gjorde en helomvändning och blev domare i Europadomstolen. Sedan 2012 har hon 

tjänstgjort som ChefsJO och hon ägnade en stor del av föreläsningen åt att berätta om JO:s roll 
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i samhället och genom ett par adekvata och intresseväckande rättsfall belysa vad JO kan ha att 

ta ställning till. Besöksantalet var betydligt mindre vid detta tillfälle. Jag tror mycket kan ligga 

i att föreläsningen var förlagt sent i maj och därmed nära inpå tentamina vilket kan ha fått många 

studenter att bortprioritera föreläsningen. Det är någon att tänka på till nästa år. Vidare kan 

ytterligare marknadsföring så som att gå ut i klasserna och informera om stundande föreläsning, 

öka besöksantalet.  

Den tredje och sista föreläsningen för året hölls i november. Extra spännande var det att denna 

gång bjuda in en icke-jurist, nämligen i form av Aftonbladet- kolumnisten Oisín Cantwell.  

Tanken var att bredda gästföreläsningsprogrammet och få in andra tankar och åsikter från ett 

icke juridiskt håll. Temat för dagen var medias roll och samspel i förhållande till juridiken med 

fokus på relationen media och de rättsvårdande myndigheterna. Oisín, som förutom att bevaka 

och upplysa allmänheten om vad som sker inom Sveriges rättsväsenden, frekvent är ute och 

föreläsare hos domstolar och andra myndigheter, hade mycket intressant att berätta om sina 

erfarenheter och lärdomar. Han kunde inte nog understryka vikten av att just jurister för en 

dialog med media i allmänhet och ifråga om brott som väcker mycket känslor hos allmänheten 

i synnerhet. På detta sätt kan onödiga missuppfattningar och s.k. drev undvikas. Föreläsningen 

var mycket intressant, välbesökt och JF bjöd denna gång på lite matnyttigare fika i form av 

fralla, kanelbulle och juice.  

Som sagt är posten vice ordförande en tämligen löst hållen post med inte alltför många fasta 

arbetsuppgifter. När ordförande i Elsa kom med idén att starta upp en rättegångstävling föll det 

sig därför naturligt att involvera vice ordförande. Jag tillsammans med ordförande i Elsa 

beslutade dels att Elsa och JF med fördel kan arrangera denna tävling tillsammans, dels att detta 

åtagande för JF:s del, ska tillfalla vice-posten. Tanken är tävlingen ska hållas nu i vår och att 

det ska vara en tävling som riktar sig till samtliga studenter på programmet. Min efterträdare 

kommer tillsammans med representant från Elsa att få fortsätta arbetet med att utforma 

tävlingen.  

Vidare har diskuterats att vice ordförande ska arbeta närmare JD och fungera som styrelsens 

representant under JD:s möten för att på så sätt ge hela styrelsen större inblick i JD:s arbete 

samt minska ordförandes arbetsbelastning. Detta tror jag är en bra idé men det är också något 

min efterträdare tillsammans med ny styrelse får ta ställning till.  
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Slutligen kan jag säga att jag är tillfreds med min mandatperiod som vice ordförande. Ett år 

som både givit mig nyttig förenings- och styrelseerfarenhet och spännande möten med 

framgångsrika och intressanta yrkesverksamma jurister.  

Jag önskar min efterträdare och hela nästa styrelse ett stort lycka till.  

 

Ivar Hyllstam 

Vice Ordförande, Juridiska föreningen vid Umeå Universitet 

 

  



 
 

7 

 

Ekonomiansvarig 
Mitt verksamhetsår i Juridiska Föreningen har varit otroligt kul, utmanande och givande. Ibland 

har jag ställts inför saker som jag inte tidigare har stött på och inte vet hur jag ska lösa men i 

slutändan har det alltid löst sig och jag känner därför att året har varit mycket lärorikt och 

utvecklande. Det har också varit väldigt roligt att sitta som ledamot i styrelsen och få vara med 

och påverka studentlivet här i Umeå. 

Förutom det löpande arbetet såsom bokföring, fakturabetalning och betala ut för medlemmarnas 

privata utlägg har jag försökt utveckla och underlätta arbetet för ekonomiansvarige. Som 

ekonomiansvarig är det mycket att ha koll på och det är ett stort ansvar som kanske ofta ges till 

en student som inte har så mycket erfarenhet av liknande arbete. Du ska ha koll på att budgeten 

hålls och hålla koll på hur föreningens ekonomiska situation ser ut löpande för att kunna avgöra 

om inköp och evenemang är ekonomiskt möjliga och motiverade. Föreningen har växt under 

åren och ekonomiansvariges ansvar har därmed utökats. Jag ville därför att man som 

ekonomiansvarig skulle kunna vända sig till någon med frågor rörande ekonomi och upprättade 

därför ett samarbete med konsultgruppen på HHUS där vi har fått en kontaktperson som vi kan 

vända oss till med ekonomiska frågor i föreningen. Konsultgruppen hjälper även numera den 

ekonomiansvarige med boksluten för föreningen och sektionen. Detta gjordes tidigare av 

revisorn själv. 

Mitt mål under min tid som ekonomiansvarig har varit att få föreningen att gå med förlust. 

Föreningen har under åtskilliga tidigare år gått med stor vinst vilket inte är bra eftersom 

föreningens syfte är att pengarna ska gå tillbaka till medlemmarna. Det vi har strävat efter under 

året har därför varit att dels satsa mer på de evenemang vi redan har, dels hålla i en hel del nya 

evenemang till exempel brunchen på E-puben. Det är dock viktigt att föreningen har en stor 

buffert eftersom vi ligger ute med mycket pengar för Juristens Dag innan vi får in pengar från 

utställarna. Vi har försökt hålla oss till vår budget men har under året som gått märkt att en del 

kostade mindre än väntat samtidigt som vi fick in oväntade intäkter och valde därför att göra en 

del inköp och satsa mer på vissa evenemang för att låta pengarna gå tillbaka till medlemmarna. 

Jag är mycket nöjd med årets resultat eftersom det var viktigt att inte Juridiska Föreningen 

fortsatte vara en vinstbringande förening.  
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Juristens dag blev ett mycket lyckat evenemang i år! Dock behöver samarbetet mellan JF och 

JD förtydligas. JF:s ekonomi är väldigt beroende av JD och därför krävs det att samarbetet 

mellan föreningen och utskottet löper på bra. Otydligheten i hur samarbetet ska se ut har vållat 

en del problem under året, ingenting som inte kunnat lösas men det hade varit smidigare för 

både Juridiska föreningen, för mig som ekonomiansvarige och inte minst för Juristens Dag om 

det flöt på smidigare. Vi kommer nu inför verksamhetsårets slut sätta oss ner tillsammans och 

upprätta en slags arbetsordning för fortsatt samarbete.  

Den budget vi presenterar inför 2016 är en budget som är något mer slimmad än budgeten 2015. 

Detta på grund av att Juristens Dags kostnader har ökat från tidigare år och att vi ökade 

kostnaderna i budgeten 2015 från 2014 för att vi ville få ett negativt resultat. Vi har dock fått 

till stånd några fler samarbetsavtal och det är fler samarbetsavtal under förhandling som 

troligtvis kommer leda till fler intäkter än budgeterat.  

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

jag röstades in som ekonomiansvarig. 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.  

 

Josefin Johnsson 

Ekonomiansvarig, Juridiska föreningen vid Umeå Universitet 
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Informationsansvarig  

Jag tillträdde som informationsansvarig i Juridiska föreningens styrelse efter årsmötet i februari 

2015. Mitt verksamhetsår började dock redan i januari då jag som tillträdande 

informationsansvarig fick delta i arbetet med att anordna examensdagen tillsammans med 

sittande informationsansvarig, Elin Björkén. En eloge till Elin som med bravur anordnade en 

fantastisk examensdag för avgångsstudenterna och deras anhöriga.  

Som informationsansvarig ansvarade jag för ”Student för en dag” på uppdrag av Juridiska 

institutionen. Student för en dag innebär en möjlighet för gymnasiestudenter och andra 

intresserade att besöka juristprogrammet under en dag. Under våren 2015 hade vi många 

besökare av programmet och det var ett roligt arbete att visa dem runt, låta dem följa med på 

undervisning och ge dem möjlighet att uppleva universitetet och programmet från insidan. Även 

under hösten var intresset att besöka juristprogrammet stort.  

Uppgifterna som informationsansvarig har under verksamhetsåret främst kretsat kring det 

löpande arbetet. Som informationsansvarig ansvarade jag för att föra protokoll vid föreningens 

styrelsemöten varje vecka. Protokollen ska sedan justeras och publiceras på Juridiska 

föreningens hemsida. Även arbetet med att administrera hemsidan och mailen har skett löpande. 

Hemsidan är en bra kanal för vårt informationsflöde och jag har arbetet med att uppdatera den 

kontinuerligt under året. Med ansvaret för att administrera hemsidan kommer också ansvaret 

för JF:s nyhetsbrev som har skickats ut varje tisdag efter styrelsemötet. I nyhetsbrevet samlas 

veckans viktiga information om gästföreläsningar, sittningar, biljettförsäljningar, 

sportevenemang, EPP:er osv. Som informationsansvarig har jag även ansvarat för löpande 

inköp under verksamhetsåret så som kaffe, kaffemuggar, toner till skrivare samt papper m.m. 

Inga större inköp har skett under verksamhetsåret 2015. 

Ett stort uppdrag som jag har ansvarat för under mitt verksamhetsår är 2016 års examensdag 

för avgångsstudenterna och deras anhöriga. Examensdagen består av en examensceremoni och 

en examensbankett. Arbetet med att planera och organisera examensdagen påbörjades tidigt 

under höstterminen 2015 och arbetet har sedan fortlöpt fram till den stora dagen i slutet av 

januari. En del stora förändringar gjordes från förra årets examensdag och dessa har fått väldigt 

bra respons från avgångsstudenterna. Jag är väldigt glad att det även i år fanns ett stort intresse 
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för att delta under examensdagen, både från studenterna och deras anhöriga. I år närvarade 

mellan 450 och 500 personer på examensceremonin och cirka 300 personer deltog på̊ banketten, 

vilket visar på att JF har skapat en fin tradition som fortsätter att växa varje år.  

Avslutningsvis vill jag tacka medlemmarna i Juridiska föreningen för förtroendet de visade när 

jag röstades in som informationsansvarig. Det har varit ett fantastiskt roligt år och jag önskar 

tillträdande styrelse lycka till med sitt arbete!  

 

Lovisa Hassnert 

Informationsansvarig, Juridiska föreningen vid Umeå Universitet  
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Utbildningsansvarig 
Programrådet 

Programrådet är ett utbildningsorgan som infördes verksamhetsåret 2013. Rådet är ett 

samarbete mellan Juridiska institutionen och Juridiskt forum men innehåller även ledamöter 

från näringslivet, samhällsvetenskapliga fakulteten samt tre studentrepresentanter. Dessa 

studentrepresentanter har i år utgjorts av mig själv, Max Hetta samt PJ Hammar. 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 

samt andra kurser och utbildningar som institutionen erbjuder. Detta verksamhetsår har mötena 

dominerats av revideringen av juristprogrammet samt genomgång av kursplaner. Möten med 

utbildningsutskotten har hållits tre gånger per termin. 

JURO – Juris studerandes riksorganisation 

Jag har haft äran att representera JF Umeå på årets JURO-möten. Dessa har under detta 

verksamhetsår hållits i Lund, Uppsala, Stockholm samt i Umeå i samband med Juristens dag. 

Organet har under mitt verksamhetsår främst fungerat som en plattform för diskussion och 

kunskapsutbyte. Den stora frågan i år har varit digitala tentor, som är en fråga som i stort sett 

alla orter arbetar med i någon form. I samband med att ny ordförande valdes för JURO på mötet 

i Stockholm kom vi fram till att JURO skulle ändra riktning i viss mån. Från att tidigare enbart 

varit en plattform för diskussion så kommer troligtvis JURO i framtiden inta en något mer 

aktivistiskt roll.   

Studentombud 

Under våren 2015 så tillsatte jag tillsammans med en representant från SamSek ett 

studentombud, Kalle Eriksson, som i Umeå studentkår arbetar för vår räkning med 

utbildningsfrågor. Samarbetet har varit mycket gott och det har varit väldigt skönt att vid frågor 
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som jag har känt varit för komplicerade eller tidskrävande, så har jag alltid kunna vända mig 

till Kalle för att få hjälp. 

Studierektorsmöten 

Jag har under inofficiella former träffat den dåvarande studierektorn, Mattias Derlén, för att 

lyfta frågor och bolla idéer. Det var under ett av våra möten som den ordentliga grunden för ett 

test av digitala tentor lades, och det har varit denna fråga som har dominerat våra träffar. Det 

har varit mycket givande att träffa studierektorn under dylika former, och jag vill tacka Mattias 

för ett gott samarbete.    

Juridiskt forum 

Under mitt verksamhetsår har Juridiska Föreningens samarbete med Juridisk Forum varit 

fortsatt gott. Jag har under terminen haft motsvarande möten med en representant från Juridisk 

Forum, Åsa Yttergren, som jag har haft med studierektorn på Juridiska Institutionen. På JF:s 

inrådan utförde Juridiskt forum på en av deras kurser ett test med en annan form för 

kursutvärdering, vilket tyvärr inte föll väl ut. 

Rättsmedicin för jurister 

Denna fråga har varit en av de stora frågor som har hängt med hela verksamhetsåret. 

Bakgrunden är att en kurs som har varit unik för Umeå universitet, Rättsmedicin för jurister, 

efter hösten 2013 inte längre gick att ta. Juriststudenter började genast arbeta för att få tillbaka 

kursen, vilket jag har fortsatt att göra tillsammans med den mycket engagerade JF-medlemmen 

Henrik Jonsson. Under våren 2015 träffade vi Ann Sörlin som är lektor vid den institution som 

tidigare gett kursen samt Anders Eriksson, som har undervisat på kursen. Vi var alla eniga om 

att kursen borde komma tillbaka i framtiden. JF utförde ett gediget lobbande för frågan, bl.a. 

genom en debattartikel i Dagens juridik. Våren 2016 kommer den valbara kursen Straffprocess 

innehålla inslag av rättsmedicin, men vi är fortsatt hoppfulla gällande att kursen Rättsmedicin 

för jurister i framtiden ska komma tillbaka i dess ursprungliga form. Jag vill här rikta ett särskilt 

tack till Henrik Jonsson för hans engagemang.  
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Digitala tentor 

Denna fråga har varit den utan tvekan största frågan under mitt verksamhetsår. Som jag skrev 

ovan så gick startskottet på ett möte med studierektorn, där vi kom fram till att på allvar försöka 

få till stånd en digital tentamen på juristprogrammet. Sedan tidigare hade föregående styrelser 

i JF samt Umeå studentkår drivit frågan, vilket underlättade kraftigt. Frågan diskuterades sedan 

i egentligen alla sammanhang där jag har företrätt JF:s medlemmar, och till slut så ”sponsrade” 

den Samhällsvetenskapliga fakulteten med licenser till programvaran ”DigiExam”. Under 

hösten har studenterna som då läste termin 1 haft möjligheten att använda sina datorer i 

samband med tentamen, och de har till synes varit mycket nöjda med examinationsformen. Vår 

förhoppning nu är att vi med hjälp av vårt studentombud som representerar oss i diverse organ 

som diskuterar frågan, ska kunna fortsätta ha digitala tentor här på juristprogrammet. Gällande 

denna fråga vill jag rikta ett tack till Nils Eriksson som är utbildningsledare på 

Samhällsvetenskapliga fakulteten samt Mattias Derlén för deras stora arbetsinsats i denna fråga. 

Avslutningsvis så vill jag önska min efterträdare stort lycka till samt rikta ett tack till mina 

styrelsekollegor för ett mycket roligt och givande år. 

 

Oskar Eriksson 

Utbildningsansvarig Juridiska föreningen vid Umeå universitet 
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Marknadsansvarig   
I september månad hade vi besök av Centrum för rättvisa som kom till Umeå på sin årliga turné 

där de besöker samtliga juristprogram i Sverige. Vi genomförde en lunchföreläsning samt ett 

mingel på eftermiddagen där vi grillade korv och alla studenter som kom gavs tillfälle att få 

mingla och prata med representanter från Centrum för rättvisa. Ett välbesökt event och en fjäder 

i hatten var att vi var den enda föreningen som hade så pass stort intresse från studenterna att vi 

kunde genomföra två delmoment i deras besök.    

I oktober genomförde vi för första gången en resa till IKEA i Sundsvall. En resa som främst 

riktade sig till våra nyaste medlemmar för att ge en möjlighet att handla nya möbler och dylikt 

till sina nya boenden. Resan i sig blev väldigt lyckad även om deltagandet från studenterna i 

termin 1 var något lägre än vad vi hade räknat med.   

Marknadsansvarig har tillsammans med ett utskott om en person anordnat den årliga 

Stockholmsresan för JF:s medlemmar. Resan skedde mellan den 5-10 oktober och under 

veckans gång besökte medlemmarna totalt 18 olika företag och myndigheter, vilket är ett nytt 

rekord för Stockholmsresan. Företagen vill att vi ska komma och vi har nu hamnat i ett läge där 

vi måste tacka nej till byråer på grund utav platsbrist. Vi fortsatte på samma upplägg som året 

innan där båda grupperna sammanstrålade varje eftermiddag för middag hos en advokatbyrå. 

Tanken med detta är att man tillsammans ska kunna reflektera över dagens intryck samt att 

skapa bra sammanhållning mellan studenterna som åker på resan. Mot bakgrund av 

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

är att resan får en allt större affärsjuridisk underton – något som kanske bör beaktas inför 

kommande års resor.   

Årets programväskor var, precis som under 2013 och 2014, en ryggsäck. Att programväskan är 

av sådan karaktär tycker samtliga medlemmar är någonting positivt. En nackdel som man ska 

ha i beaktande till nästa var att vi, på grund utav kraftigt höjda priser, var tvungna att ändra 

storleken på väskan, något vi absolut inte vill göra egentligen. Därför har vi börjat se över nya 

leverantörer för att kunna behålla den storleken som vi vill ha på väskan. Vårt nya 

samarbetsavtal med advokatbyrån Kaiding hoppas vi kommer vara till stor nytta där vi vår 

använda oss utav deras markandsföringskanaler och på så vis komma ner i pris.    
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Vi har köpt in ny merchandise till föreningen i form av vattenflaskor och pennor samt en 

gammal klassiker i form av vår kaffekopp, något som verkar vara väldigt uppskattat av 

medlemmarna!    

Under insparken hösten 2015 var våra samarbetspartners ST och Jusek närvarande vid var sin 

station som de nya studenterna passerade under sin rundvandring, något som börjar bli en 

tradition under första dagen av insparken och som uppskattas väldigt mycket av både ST och 

Jusek. Tanken var att även utdelning av programväskor skulle ske under denna rundvandring 

men på grund utav försenad leverans skedde detta först efter insparken.   

Vi har fått två nya delsamarbetspartners till föreningen och samtliga samarbetspartners från året 

som varit har valt att förlänga sina avtal ytterligare ett år vilket betyder att vi nu har 2 

huvudsamarbetspartners och 8 delsamarbetspartners. Samarbetsavtalet med Kaiding har 

genomgått den största förändringen där vi tillsammans med representanter från Kaiding kommit 

fram till ett nytt avtal som är mer hållbart på längre sikt och avtalet löper numera på en 

treårsperiod istället för att vi förlänger årligen.    

 

Tobias Flodeer    

Marknadsansvarig Juridiska föreningen vid Umeå Universitet  
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Chefredaktör de Facto 
Jag efterträdde Theresa Karlström som chefredaktör för vår tidskrift de Facto i februari månad. 

Under hennes år förändrades tidningen i både upplägg och utseende. Den viktigaste 

förändringen var att varje nummer hade ett huvudtema som utgångspunkt, varifrån 

majoriteteten av de övriga inslagen tog avstamp. Jag bestämde mig tidigt för att tidningen inte 

behövde fler större förändringar, mitt verksamhetsår skulle istället gå ut på att förädla det som 

redan fanns och kvalitetssäkra tidningen inför framtiden genom att skapa en kontinuitet och en 

produkt som studenterna kan känna igen från år till år. 

Verksamhetsåret började med en hel del administrativt arbete som förmodligen inte synts för 

den enskilde medlemmen. Till att börja med slutfördes det dittills pågående kontakten med 

tryckeriet om en återbetalning av den moms vi erlagt till dem och vidare upprättades även ett 

skriftligt avtal mellan tryckeriet och Juridiska Föreningen. Jag blev även, efter en lite längre 

process än väntat, ansvarig utgivare för tidningen. 

Själva arbetet med tidningen påbörjades därefter. Jag tillsatte en fast redaktion och slog ihop 

posten som redaktionschef och layoutansvarig till en och samma post, eftersom jag hittade en 

lämplig kandidat för båda posterna i Andreas Ferelius. Vi har tillsammans satsat på att behålla 

de uppskattade momenten och skribenterna i tidningen och kommit med nya idéer där vi känt 

att det behövts. Den största förändringen rent layoutmässigt är att tidningen bytt färg från blå 

till lila och att vi på framsidan återkommande haft en bild på den gästföreläsare som intervjuas 

i tidningen. 

Redaktionen i övrigt har bestått av mer eller mindre återkommande skribenter. Jag upplever att 

vi haft tillräcklig uppslutning på redaktionsmötena och vad gäller intresserade skribenter har 

det allt som oftast funnits tillräckligt många för att vi ska kunna få ut ett nummer. Hur man kan 

få en större grupp skribenter från flera olika terminer är dock något nästa chefredaktör kommer 

att behöva fundera på. 

Vad gäller annonsörer är situationen i princip oförändrad från föregående år. De annonsörer vi 

har får sina annonsplatser i sina samarbetspaket med Juridiska Föreningen och är således 

förhandlade av marknadsföringsansvarige.  
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Jag tror att vi under året har byggt på tidningens varumärke och identitet och jag hoppas att det 

ger nästa chefredaktör en möjlighet att ta vid och göra det som nu är de Facto ännu bättre. 

 

Erik Olsson 

Chefredaktör de Facto, Juridiska föreningen vid Umeå Universitet 
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Ordförande Juriststudenternas rådgivning 
Jag tillträdde som ordförande för JR efter årsmötet i februari 2015. JR har under 2015 fortsatt 

sin verksamhet med att erbjuda gratis juridisk rådgivning till såväl allmänheten som studenterna 

på Umeå universitet. Som ordförande för JR har mitt huvudsakliga arbete bestått av att sköta 

det löpande verksamhetsarbetet samt att hålla i mötena. Ordförandeposten för JR utgör såväl en 

av styrelseposten i Juridiska föreningen så jag har också fungerat som en länk mellan JF och 

JR. När jag tillträdde valde jag Andrea Sjödin som vice ordförande.  

Mitt verksamhetsår startade med att jag och Andrea höll i ett informationsmöte. När jag tog 

över JR fanns egentligen ingen aktiv rådgivningsgrupp, så första uppdraget blev att värva nya 

rådgivare. Intresset för JR visade sig vara stort, drygt 30 studenter kom på informationsmötet 

och ca 20 stycken anmälde sig till att bli rådgivare. När rådgivningsgruppen var etablerad hölls 

terminens första möte och de första ärendena delades ut.  

Kort efter att jag tillträdde anordnades en kick-off för rådgivningsgruppen. Kick-offen ägde 

rum på advokatbyrån Kaiding i centrala Umeå. Kvällen bestod av mingel och case-lösning, 

temat för kvällen var rådgivning och klientbemötande. Studenterna fick även goda råd inför 

framtiden som verksamma jurister samt hur det är att arbeta som advokat och iaktta advokatsed 

och etik. Detta var en mycket lyckad och uppskattad kväll som jag har rekommenderat min 

efterträdare Hilda Skogqvist att fortsätta med. Det är nyttigt för rådgivarna att träffa verksamma 

jurister samt lära sig mer om just rådgivning och bemötande.  

Rekryteringen av rådgivare har under året ökat stadigt och under mitt verksamhetsår har drygt 

30 rådgivare från olika terminer varit aktiva. JR:s möten har hållits varje torsdag på lunchen. 

Tidigare hölls mötena på onsdagar men för att inte krocka med Amnestys lunchmöten bestämde 

vi att byta till torsdag så att även studenter i Amnestygruppen kan engagera sig i JR.  

Ärendehanteringen har i övrigt fortsatt som vanligt. Ärenden har kommit in via vår hemsida 

studenternasrådgivning.se och sedan delats ut under våra veckomöten. Tillströmningen av 

ärenden har varierat och därför har vi under året jobbat med att marknadsföra vår verksamhet 

för att öka antalet ärenden. Ärendena har inte minskat i jämförelse med tidigare år, dock har 

antalet rådgivare ökat vilket har bidragit till att JR vill ha fler ärenden. Totalt har JR under 2015 

handlagt ca 70 ärenden. 
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Som sagt har marknadsföringen av JR varit viktigt under mitt år som ordförande. Både vad 

gäller att locka nya rådgivare samt att få in fler frågor från allmänheten. Förutom 

informationsmötet och marknadsföring i hörsalsrundan har JR:s marknadsföring främst skötts 

via Facebook. Juridiska föreningen har sedan tidigare en Facebook-sida som har varit 

användbar men jag har även startat en egen sida för JR som riktar sig till allmänheten. Vidare 

har jag under året startat en Facebook-grupp för alla rådgivare så att kommunikationen oss 

emellan ska fungera smidigt. Under hösten stod jag tillsammans med Andrea i MVG-gallerian 

och delade ut flyers om JR. I samband med det anordnade vi en tävling med chans att vinna 

biobiljetter. Det var väldigt lyckat sätt att uppmärksamma allmänheten om att vi finns samt att 

marknadsföra JR.  

Under hösten anordnades en gästföreläsning tillsammans med Brottsoffermyndigheten. En 

representant från Brottsoffermyndigheten kom hit och föreläste om myndigheten och deras 

verksamhetsområden, brottsskadeersättning, brottsoffers reaktioner samt allmänt om 

bemötande av brottsoffer. I samband med föreläsningen bjöd vi stunderna på lunch, eventet var 

uppskattat och platserna till föreläsningen fylldes snabbt.  

Vad gäller intygen ligger det på mig som ordföranden att bestämma vilka som varit aktiva och 

berättigade till intyg. Tidigare har gällt att man i snitt måste ta på sig minst 2 ärenden i månaden 

för att erhålla ett rådgivningsintyg när man slutar, förra året gällde 2 ärenden per termin samt 

50 % närvaro på mötena. På grund av att det ibland inte har funnits ärenden att dela ut till alla 

rådgivare har inte gränsen med 2 ärenden i månaden gått att vidhålla. Jag har vidare velat 

förmedla att JR är ett frivilligt åtagande som rådgivarna ska syssla med för att det är roligt och 

lärorikt. Det ska inte vara ett krav för då är jag rädd att det är svårt att få studenterna att engagera 

sig. När jag har delat ut intyg har jag därför gjort en avvägning över hur mycket rådgivaren har 

närvarat på mötena samt hur många ärenden som har besvarats, cirka 2 ärenden per termin samt 

50 % närvaro har varit vägledande.  

Jag tycker att det har varit till stor hjälp och väldigt viktigt att ha en en vice ordförande. 

Tillträdande ordförande valde internt vice ordförande för nästa verksamhetsår, Amanda 

Adolfsson. Frågan har diskuterats om hur val av vice ordförande ska gå till, en fråga som 

tillträdande ordförande får jobba vidare med. Jag är övertygad om att vice ordförande kommer 

göra ett bra jobb tillsammans med tillträdande ordförande.  
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JR:s budget för nästa verksamhetsår har minskats med 2 000 kr och det beror på att hela 

nästkommande budget har stramats åt.  

Nu när mitt år som ordförande för JR är slut vill jag passa på att tacka för mig. Det har varit ett 

mycket roligt och givande år. Efterföljande på posten blir som sagt Hilda Skogqvist, termin 4. 

Hon har mitt fulla förtroende inför nästa verksamhetsår och jag ger henne alla mina 

lyckönskningar.  

 

Stina Lundgren 

Ordförande Juriststudenternas rådgivning (JR), Juridiska föreningen vid Umeå Universitet 
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Klubbmästare 

Som klubbmästare i Juridiska föreningen handlar det, förutom om det löpande styrelsearbetet, 

om att verka för ett aktivt studiesocialt klimat på juristprogrammet. Mitt verksamhetsår började 

samtidigt som föreningens verksamhetsår, februari 2015. Sedan jag blev invald som 

klubbmästare har jag varit väldigt tydlig med mitt mål för klubbmästeriet, att öka gemenskapen 

såväl mellan de olika terminerna som mellan de olika programmen på universitetet. Jag har 

under året arbetat mot det målet genom att försöka öka antalet aktiviteter och evenemang som 

kan tänkas locka fler terminer och även genom att ha evenemang tillsammans med andra 

program. 

Klubbmästaren från året innan mig tipsade om att jag och sportmästaren tillsammans borde 

tillsätta ett studiesocialt utskott. Dels för att vi inte skulle behöva göra allt själva, då det bitvis 

blir rätt mycket när det är stora event, dels för att få fler medlemmar att engagera sig i 

föreningen. Vi valde att skapa en Facebook-grupp för ändamålet där intresserade har fått gå 

med. Vi har sedan postat inlägg med evenemang vi vill genomföra för att se om någon är 

intresserad av att hjälpa till men även låtit medlemmar kommer med egna förslag som vi sedan 

försökt genomföra. 

EPP med quiz på E-puben en gång i månaden är något som har blivit en tradition för JF, vilket 

jag även fortsatte med. 2015 blev det fyra EPPer under vårterminen och fyra EPPer under 

höstterminen. Det har varit ett väldigt högt tryck från medlemmar som vill arrangera EPPer 

vilket har varit väldigt kul och jag hoppas det fortsätter så! Speciellt skulle jag vilja 

uppmärksamma årets två musik-EPPer, den ena på våren och den andra på hösten, som båda 

fått särskild uppmärksamhet och uppskattning från medlemmarna. EPPerna har varit välbesökta 

under hela året, även under tentatider vilket gjort EPPerna till något som jag velat satsa lite 

extra på. Jag har därför bjudit de medlemmar som stått först i kön på gratis hamburgertallrikar 

varje EPP och även jobbat för att försöka hitta sponsrade pris till vinnarna, så som bowling. 

I april anordnade jag tillsammans med HHUS och IE en sittning med ett nytt koncept, i vart fall 

för JF-medlemmar, vi hade tävlingar under dagen innan vi gemensamt gick till sittningen. 

Tyvärr var trycket inte så högt från JF-medlemmarnas sida för evenemanget men de 
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medlemmar som var där tyckte det var väldigt kul. Antagligen berodde det svala intresset på 

dålig marknadsföring och en inte helt optimal tidpunkt för sittningen. 

Under hösten anordnades ingen sittning då fotbollssittningen blev framflyttad till februari 2016 

och jag hade svårt att se att det skulle finnas intresse för en annan sittning då vi redan har så 

många evenemang under hösten. Jag valde därför att anordna en brunch för alla medlemmar 

istället. Brunchen hölls på E-puben och blev en riktig succé och jag hoppas verkligen det kan 

bli ett återkommande event. 

Jag har haft ett väldigt tight samarbete med sportmästaren under året. Tillsammans har vi 

försökt hitta nya evenemang och även sätt att göra de redan existerande ännu bättre. Vi har 

fortsatt på traditionen med en After beach efter beachvolleyturneringen och utökat den genom 

att vi hade ett Efter spök på E-puben efter spökbollsturneringen. Båda eventen har lockat 

mycket medlemmar, från alla terminer, vilket är något som jag tycker har lyft eventen. 

Tillsammans arrangerade vi även Justice league, JFs egen FIFA-turnering. Turneringen 

arrangerades första gången under 2014 och var lika populär det här året som då. För att locka 

dit medlemmar som inte deltog i själva turneringen hade vi en Facebook-tävling, Leta Larsson, 

där vinnarna fick var sin hamburgertallrik att hämta ut under turneringen. Eftersom det var 

andra året för turneringen och den var en sådan succé valde vi att köpa in en pokal där vinnarnas 

namn graverades in. 

Isak Vallgren har suttit som JF-KC under mitt år och precis innan jul valdes en ny KC för 2016 

in. KC-rollen fortsätter att utvecklas tillsammans med vårt samarbete med HHUS vilket har 

gjort att vi 2015 hade fler event på E-puben än vad vi har haft tidigare. En möjlighet som är 

väldigt bra för oss då vi då vi inte har ett eget kårhus och med E-puben får möjligheten att ha 

fler gratisaktiviteter för våra medlemmar. Isak har under året varit en fantastisk tillgång för mig 

och vi har haft en bra dialog genom året. Jag vill rikta ett särskilt tack till Isak och till hans 

barlag som ställt upp och jobbat på alla våra event på E-puben, de hade inte gått att genomföra 

utan er! 

Sammanfattningsvis har det varit ett väldigt roligt och fartfyllt år med många event och högt 

deltagande från medlemmarna. Jag och sportmästaren har jobbat mycket tillsammans för att 
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öka antalet event under året och även bredden på dessa, något som jag tycker vi har uppnått och 

hoppas är något som kommer fortsätta. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till de andra i styrelsen för ett fantastiskt år tillsammans med 

många nya erfarenheter, det hade inte varit så roligt som det var utan er. Allra sist vill tack alla 

fantastiska medlemmar som engagerat sig i det studiesociala utskottet och som deltagit på de 

evenemang jag har arrangerat, ni är anledningen till att evenemangen blivit så lyckade som 

faktiskt blivit. 

 

Tove Lettevall  

Klubbmästare, Juridiska föreningen vid Umeå Universitet 
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Sportmästare 
Min tid som sportmästare började redan i november 2014 då min företrädare på posten hade 

hoppat av i förtid. Jag inledde på så vis redan efter valet i november med att hålla i passen i 

Landstingshallen. Redan efterföljande januari påbörjades arbetet med ”Snow Wars” 

tillsammans med klubbmästaren. Trots många negativa kommentarer om att ”det finns ju ingen 

snö” vägrade vi ge oss och fortsatte arbetet i tron om att det visst skulle gå att genomföra. Efter 

hjälp av markservice som såg till att flytta snön dit vi ville ha den genomförde vi detta event 

igen efter att det behövts ställas in året innan. En fantastisk dag som lyckades engagera både 

kåren och universitetet i stort. Det känns riktigt kul att JF har förtroendet från kåren att även i 

framtiden arrangera detta för universitetets räkning. Detta började som en internturnering på 

juristprogrammet 2010 och det har varit väldigt kul att få vara med och föra traditionen vidare 

genom att bygga vidare på detta koncept.  

Dessförinnan arrangerade vi som tillträdande styrelse JF:s Pulkadag under studentsportardagen 

på Bräntberget. Jag hade kul i backen och det var en trevlig start på verksamhetsåret. Det 

grillades korv, åktes pulka och lektes i snön! Inför framtiden skulle man kunna bygga vidare på 

detta koncept med fler vintersporter! 

Landstingshallen var mitt fokus från start. Att försöka hålla liv i dessa pass har engagerat mig 

genom hela verksamhetsåret. Jag köpte tidigt in nya matchtröjor till föreningen och bokade 

matcher mot läkarna i både fotboll och innebandy. Dessutom hölls det en ”BubbleFootball”-

match under våren på ett av våra pass. Detta efter ihärdiga påtryckningar från Rex Granat 

Aurosell som hittat ett erbjudande vi som föreningen inte kunde tacka nej till! Jag måste tacka 

nämnda person som stöttat mig hela året och visade mig när jag tillträdde hur saker och ting går 

till här uppe. Tack för en grym överlämning och stöd genom hela verksamhetsåret! 

Senare under våren kom den traditionsenliga Jurister vs. Odontologer som vi i år tyvärr 

förlorade. Det var ändock härligt att se engagemanget från medlemmarna och övriga styrelse. 

Vi visade att vi i vart fall vann i organisatorisk förmåga då vi i stort sett styrde hela eventet ute 

på campusängarna.  

När sommaren sedan kommit och gått inledde vi återigen med den traditionsenliga 

beachvolleybollturningen på IKSU. Det var väldigt många som anmälde lag. Om halltidtid 
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funnits hade vi lätt kunna utöka turneringen med minst 5 lag. En grym dag som verkligen 

belyser det som jag tycker är det roligaste med sportmästeriet, att se många engagerade ha kul 

på lika villkor! 

Efter att våra nya tillskott till juristfamiljen var färdiga med sin inspark inledde vi med fotboll 

utomhus tillsammans med dem. Tanken med detta var att träna ihop oss inför stundande 

fotbollsturnering. Dock stötte vi i arbetsgruppen på problem med att hitta halltider vilket gjorde 

att Umeå World Cup kommer hållas i februari istället. Arbetet med den turneringen har således 

pågått ända sedan oktober och varit en stor del av mitt engagemang under hösten. Turneringen 

har nu vuxit till 13 program som möter varandra.  2011 sattes det som mål att inom några år 

skulle denna turnering engagera 16 olika program och det målet är nu väldigt nära att uppnås. 

JF har varit med sedan starten då endast 3 program mötte varandra och det är kul att se att detta 

evenemang fortsätter att växa.   

Eftersom nämnda fotbollsturningen fick flyttas fanns det utrymme att köra ett nytt evenemang 

under hösten. Ända sedan jag tillträdde fanns önskemål om att jag skulle styra en 

”Spökbollsturnering”. Därav utnyttjade jag detta tillfälle till just det och jag måste säga att det 

var fantastiskt kul att bara stå bredvid. Jag hoppas personligen detta återkommer så jag kan vara 

med nästa år och tävla om den åtråvärda pokalen.  

Sportåret avslutades med matcher mot läkarna återigen i innebandy. Under detta verksamhetsår 

har JF:s sportskåp utökats med fotbollar, västar, innebandybollar, målvaktsställ till innebandy 

och matchtröjor! På så vis är framtiden tryggad för fortsatta aktiviteter i Landstinghallen vilket 

varit ett stort fokus från min sida. Jag måste tacka min far för att vi som föreningen fått handla 

många saker till väldigt bra pris från XXL Sport och Vildmark i Örebro.  

Utöver ovan nämnda har styrelsearbetet över lag såklart varit en stor del av posten med mötena 

varje vecka. Vi som styrelse har både haft stora medgångar som tuffa problem som behövt 

lösas. Det har varit riktigt kul att sitta med andra som styrt egna saker på ett fantastiskt vis. Jag 

själv hade nog varit med på allt om jag inte haft så mycket på sportsidan!  

Jag vill avsluta med att tacka för mig och tacka alla som hjälpt till under året med passen i 

Landstingshallen och evenemangen! Ingen nämnd, ingen glömd! Dock ska klubbmästare Tove 

Lettevall ha extra credd för grymt engagemang med sina saker samtidigt som hon orkat med att 
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bolla idéer med mig. Vi har haft ett tight samarbete och försökt utveckla de traditionsbundna 

evenemangen tillsammans. ”Afterbechen” och ”Efter-spöket” var två event som blev väldigt 

lyckade i samband med sportturneringarna. Det har varit väldigt givande samarbete under året 

och kändes skönt att som T1:a få lite stöd från en mer rutinerad person som faktiskt upplevt 

evenemangen tidigare!  

När jag tillträdde ville jag förnya JF och öka medlemsinflytandet vilket jag hoppas att jag 

lyckats bidra till. Under min tid på posten har jag haft en fördel av att inte känna att jag måste 

göra exakt som tidigare gjorts, samtidigt som det varit en nackdel att jag inte riktigt vetat vad 

de traditionsbundna evenemangen gått ut på. Jag valde att söka för att jag tyckte det verkade 

kul och för att jag brinner för att bygga vidare på och utveckla redan etablerade evenemang. 

För mig handlar föreningsverksamhet om medlemsnyttan och inte om personliga meriter. En 

förening ska verka för medlemmarna och tillvarata dess intressen. Jag hoppas detta lyckats 

förmedlas under min tid i styrelsen. Hur som helst, tack för mig! Hoppas vi ses i 

Landstingshallen även framöver!  

 

Oscar Larsson 

Sportmästare, Juridiska föreningen vid Umeå Universitet  

 

 

 


