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Ordförande
Ett år har nu gått och det har blivit dags att sammanfatta Juridiska föreningens (JF)
verksamhet under året. Det har i vanlig ordning varit ett händelserikt år i föreningen.
Eftersom föreningen de senaste åren växt i rask takt har min vision det här
verksamhetsåret varit att fokusera i första hand på att utveckla de redan existerade och
genom åren återkommande evenemangen. Något som jag tycker vi lyckats mycket bra
med och alla i styrelsen har gått in helhjärtat i de arrangemang som styrts i JF:s regi. Jag
överlämnar dock till övriga styrelseledamöter 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 mycket bra under året. Varje styrelseledamot har
tagit sig an sina enskilda arbetsuppgifter på föredömligt sätt och dessutom varit varandra
behjälpliga då det behövts. Vi har vidare haft en väldigt bra gemenskap inom styrelsen
vilket lett till att alla styrelseledamöter varit engagerade i 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 där jag informerat om vad som händer inom
föreningen. Sektionsordförandes roll inom Kåren tycks kunna växa då det verkar finnas

intresse för att låta sektionsordföranden spela en större roll under kårsstyrelsens
sammanträden där mer utrymme lämnas åt sektionsordföranden att uttala sig i
beslutsfrågor.
Den nationella representationen har bestått i att jag har fått 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. Denna möjlighet att
utbyta kunskap och erfarenheter är något som även fortsättningsvis bör utnyttjas. I
samband med mötena har jag, tillsammans med utbildningsansvarige, fått äran att
representera JF Umeå vid respektive lärosätes årsbal. Vilket enligt min mening är
värdefullt för att profilera och marknadsföra juriststudenter i Umeå inför framtida
kollegor och representanter från arbetslivet som deltar.
Höjdpunkter i föreningens verksamhet under 2017
Föreningens stora event, Juristens dag (JD), var återigen ett väldigt lyckat event. De tre
projektansvariga för JD har tillsammans med sina arbetsgrupper arbetat väldigt hårt under
året och lyckades därigenom göra ett mycket attraktivt event för både utställare och
studenter i alla terminer. Projektansvariga har deltagit i majoriteten av höstens
styrelsemöte vilket gjorde att vi i styrelsen haft en god inblick i hur arbetet med JD
fortskridit och vi är väldigt nöjda med resultatet.
Informationsansvarig anordnade examensceremonin med tillhörande bankett och även
den var otroligt lyckad. Både avgångsstudenter, släkt, familj och vänner verkade väldigt
nöjda. Vi får upprepade gånger positiv respons från Juridiska institutionen som tycker att
det är oerhört bra att vi anordnar examensdagen för våra avgångsstudenter.
Ett annat av föreningens stora event är insparken. Insparken hålls under de 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.

Juridiska institutionen har vid flertalet tillfällen under året lyft fram hur tacksamma de är
över vårt arbete. De har framförallt påtalat hur vi på ett professionellt sätt genomfört våra
större evenemang. Det är glädjande att höra och ett tecken på att vi utfört vårt uppdrag
som styrelseledamöter på ett bra sätt. Jag tror och hoppas att även våra medlemmar har
uppskattat vad som erbjudits under året. Vid varje beslut som tagits har medlemsnyttan
stått i fokus och haft absolut prioritet. Det är för medlemmarna JF finns till, något som jag
hoppas lyst igenom under verksamhetsåret.
Slutligen, tack!
Under verksamhetsåret har det flertalet gånger slagit mig vilka möjligheter det finns att
påverka studietiden genom JF, såväl vad gäller utbildningsfrågor som den studiesociala
tillvaron. Det har varit ett mycket lärorikt år där jag haft det ärofyllda uppdraget att leda
föreningen framåt. Så avslutningsvis vill jag bara tacka er medlemmar för det förtroende
ni har visat oss i styrelsen. Jag vill även tacka den avgående styrelsen för det fantastiska
arbete ni har gjort och önska den tillträdande styrelsen lycka till under 2018!
Adrian Kroon
Ordförande
Juridiska föreningen vid Umeå Universitet

Ekonomiansvarig
Det har varit ett riktigt givande och utvecklande verksamhetsår som ekonomiansvarig i
Juridiska föreningen. Att få sitta med i Juridiska föreningens styrelse och ha möjlighet till
att göra studietiden för våra medlemmar så bra som möjligt är något jag har tyckt varit
väldigt betydelsefullt och gett mig motivation till att göra arbetet så bra som möjligt.
Under mitt år som ekonomiansvarig har jag lagt mycket tid på att fortsätta den utveckling
av arbetet kring ekonomin i föreningen som ekonomiansvarig innan mig, Emelie Carlsson

lagt grunden för. När jag blev invald som ekonomiansvarig hade jag således ett väl
fungerande system för att sköta föreningens ekonomiska frågor.
Några skillnader har dock gjorts för att ytterligare underlätta föreningens fortsatta
ekonomiska verksamhet. Inledningsvis började jag granskningen av de pakettjänster
föreningen hade hos Nordea. Bland annat upptäckte jag att föreningen i dess
företagspaket hade två kort som man tidigare inte använt. Jag valde därefter att beställa
ett sådant som ställdes på föreningens ordförande. Som motiv till detta kan bland annat
nämnas ett enklare hanteringssystem för utlägg för medlemmar, samt ett enklare
förfarande vid större inköp där fakturering inte varit möjligt. Ex inköp av alkohol inför
fabriken och JD-efterfesten.
Vidare gjordes en överskådning av föreningens betalmetoder för att trycka ner
transaktionskostnaderna. Den vanligaste betalmetoden vid mitt tillträde var iZettle, som
då hade en transaktionsavgift på mellan 2,0-3,75%. Jag valde därför att skaffa Swish
företag för att då sänka kostnaderna till 1,50 krona transaktionen. Detta kunde även
motiveras med att det var smidigare för medlemmarna att betala, medlemmen behövde
inte befinna sig på plats, samt att föreningen inte var beroende av externa kortterminaler.
Även fast bankkostnaderna har ökat under mitt verksamhetsår har jag sett en klar
minskning av transaktionskostnader. Detta kan främst förklaras med att kostnaderna för
iZettle inte upptog resultaträkningen verksamhetsåret 2016. Detta då avgifterna drogs från
försäljningslikviden innan den slutligen inkom på föreningens konto.
Vidare har föreningens kassaflöden sett bra ut under hela verksamhetsåret. Lejonparten av
föreningens intäkter återfinns bland utställarna på Juristens dag samt samarbetsavtalen
som tecknades i början av verksamhetsåret. En viss oro beträffande föreningens likviditet
under februari månad kan kännas befogad då föreningen haft stora utlägg för Juristens
dag under perioden. Tack vare finansiella reserver har detta inte utgjort ett faktiskt
problem, men tål att nämnas, och bör ses över av framtida ekonomiansvariga då Juristens
dag förmodligen kommer öka sina volymer för varje verksamhetsår.
Mässan som så var ett mycket lyckat evenemang i år. I början av verksamhetsåret satte vi
oss ner med tidigare huvudansvariga för Juristens dag för att kunna upprätta en
arbetsordning kring samarbetet mellan Juridiska föreningen och JD. Jag tycker att

samarbetet mellan mig som ekonomiansvarig och Juristens dag har fungerat mycket väl
under året då vi löpande har haft kontakt om budget, fakturor osv. Då 2018 års resultat
från Juristens dag blir något högre än tidigare år, på grund av stort intresse från utställare,
har vi haft möjlighet att budgetera så att mer pengar tilldelats till de evenemang och inköp
som på ett tydligt sätt ökar i kostnad för varje år, till exempel Stockholmsresan och inköp
av väskor till nya studenter.
Föreningens omsättning slutade på närmare 1.3 miljoner kronor. En klen ökning med
dryga 8% sedan tidigare år. Resultatet för verksamhetsåret blev -18.000 kronor.
Vi presenterar en budget med ett minusresultat inför verksamhetsåret 2018 eftersom vi
har stor erfarenhet av att kostnader ofta blir lägre än vad vi tror. Hänsyn har även tagits
till att fler samarbetsavtal är under förhandling vilket eventuellt kommer leda till högre
intäkter än budgeterat. Avslutningsvis vill jag tacka medlemmarna i Juridiska föreningen
för förtroendet de visade när jag röstades in som ekonomiansvarig. Jag vill även önska
tillträdande styrelse stort lycka till. Jag är säker på att ni, tillsammans med våra
medlemmar, kommer fortsätta utveckla Juridiska föreningen på ett utomordentligt sätt.
Väl mött,
Albin Davidsson
Ekonomiansvarig
Juridiska föreningen vid Umeå Universitet

Informationsansvarig
Jag tillträdde som informationsansvarig i Juridiska föreningens styrelse efter årsmötet i
februari 2017. Mitt verksamhetsår började dock redan i januari då jag som tillträdande
informationsansvarig fick delta i arbetet med att anordna examensdagen tillsammans med
sittande informationsansvarig, Filippa Ahlsén. Det var mycket lärorikt och roligt att delta
under examensdagen redan då, för att på så sätt i ett tidigt skede se hur arbetet går till och
hur examensdagen fortlöper.

Som informationsansvarig ansvarade jag vidare 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 verksamhetsåret
2017 har vi haft 3-4 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. Det är att rekommendera att låta gymnasiestudenterna följa
med på seminarier och föreläsningar med de första terminerna (T1-T4), då det är lättare
att relatera till de kurser som studeras då.
Uppgifterna som informationsansvarig har under verksamhetsåret främst kretsat kring det
löpande arbetet. Som informationsansvarig har jag ansvarat 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 arbetat
med att uppdatera den kontinuerligt under året. Hemsidan agerar som en
informationskanal både till medlemmar och samarbetspartners såväl som övriga
intressenter. Med ansvaret för att administrera hemsidan kommer också ansvaret för JF:s
nyhetsbrev som har skickats ut varje vecka efter styrelsemötet. Jag har haft ambitionen att
skicka ut nyhetsbrevet varje tisdag men det har, beroende på arbetsbelastning ibland gått
ut på onsdagar. I nyhetsbrevet samlas veckans viktiga information om gästföreläsningar,
sittningar, biljettförsäljningar, sportevenemang, EPP:er osv. Under året har jag arbetet för
att nå ut till ännu fler medlemmar, och att göra en prenumeration av Nyhetsbrevet mer
attraktivt. Som informationsansvarig har jag även ansvarat för löpande inköp under
verksamhetsåret så som kaffe, toner till skrivare samt papper och annat kontorsmateriel.
Under verksamhetsåret 2016 har JF investerat i en ny skrivare.
Ett stort och ärofyllt uppdrag som jag har ansvarat för under mitt verksamhetsår är
examensdagen för höstterminen 2017, för avgångsstudenterna och deras anhöriga.
Examensdagen består av en examensceremoni och en examensbankett. Arbetet med att
planera och organisera examensdagen påbörjades tidigt under höstterminen 2017 och
arbetet har sedan fortlöpt fram till den stora dagen den 20 januari. Det är mycket roligt att
se att intresset från studenternas och de anhörigas sida är fortsatt stort. I år närvarade över
500 personer på examensceremonin och cirka 415 personer deltog på̊ banketten, en

minskning med cirka 25 personer från förra årets bankett. Rent ekonomiskt har
kostnaderna för examensdagen ökat drastiskt det senaste året, till den grad att det är
föreningens näst största årliga utgift. Kanske innebär årets minskning i deltagare att
examensdagen slagit i ett ungefärligt tak under rekordåret förra året, då banketten
besöktes av ca. 440 personer. Att ha möjlighet att utifrån tidigare års deltagarantal
uppskatta kommande deltagarantal är av stor vikt för examensdagens budgetering.
Avslutningsvis vill jag tacka medlemmarna i Juridiska föreningen för förtroendet de visat
genom att rösta in mig som informationsansvarig för verksamhetsåret 2017. Det har varit
ett fantastiskt roligt och lärorikt år och jag önskar tillträdande styrelse stort lycka till med
sitt arbete!
Joel Olsson
Informationsansvarig
Juridiska föreningen vid Umeå̊ Universitet

Klubbmästare
Mitt verksamhetsår inleddes på ett tillfredställande sätt då jag successivt fick ta ansvaret
för JF:s EPP:er i takt med att överlämningen närmade sig sitt slut. Jag märkte tidigt att
nyckeln till att ha ett så bra verksamhetsår som möjligt var att sköta postens
angelägenheter löpande. Detta ställer ganska höga krav på ens förmåga att balansera
studierna

med

föreningslivet,

men

oftast

uppstår

inga

större

problem.

Precis som under det tidigare verksamhetsåret valde jag att fokusera på EPP:er istället för
nattklubbar. Anledningen därav var att det inte verkade finnas allt för stort intresse bland
JF:s medlemmar att delta i nattklubbar på E-Puben såväl som då jag var KC som då
överlämningen tog vid. Jag vill ta detta tillfälle att tacka JF:s två kvällschefer på E-Puben,
Victor Appelquist och Niklas Jonsson, för deras engagemang och arbetsglädje som

underlättade mitt arbete markant. Utan deras arbete skulle mitt verksamhetsår ha varit
betydligt jobbigare än vad det var, särskild med hänsyn till att antalet EPP:er nästan
fördubblades.
Ett problem som uppstod under höstterminen var att väldigt många ekonomer deltog på
JF:s EPP:er. Visserligen är det roligt att andra studenter uppskattar JF:s event på E-Puben,
men detta resulterade stundtals i att JF:s medlemmar inte alltid kunde delta på eventen
eftersom puben var full. Jag har dock diskuterat med HHUS pubordförande och luckrat
upp möjligheten att hålla stängda EPP:er i framtiden om problemet uppdagar sig igen.
Under vårterminen bestämde jag mig för att ha en gratis brunch för JF:s medlemmar
istället för en tentafest eftersom det var omöjligt att anordna en tentafest för samtliga
terminer som inte krockade med Brännbollsyran. Brunchen tycktes dock vara ett
uppskattat event hos medlemmarna och hade stort deltagande.
Finsittningen på Rex var även ett lyckat event. Finsittningsgruppen gjorde ett fantastiskt
bra jobb och förtjänar all beröm de kan få.
Det var meningen att After Beach skulle ha en efterfest i form av nattklubb, men tyvärr
blev detta inte av då HHUS hade bokat in nattklubb det datumet som turneringen gick av
stapeln. HHUS var dock mer än villiga att bjuda in jurister och jag hoppas att våra
medlemmar tog tillfället i akt. I framtiden hoppas jag att det blir en nattklubb, men
eftersom planerna på IKSU måste bokas först får man nöja sig med det man kan få.
Sammanfattningsvis har verksamhetsåret gått förbi väldigt fort och präglats av att
samtliga i styrelsen har gjort ett riktigt bra jobb och tagit sina arbetsuppgifter på största
allvar. Det har varit mitt absoluta nöje att få dela denna erfarenhet med er alla i styrelsen
och tiden vi har haft tillsammans har utmärkts av respekt och värme gentemot varandra.
Nu är det dock dags att lämna över till andra nytänkande juriststudenter som kan fortsätta
att arbeta för att medlemmarnas intressen ska bli tillgodosedda. Jag är helt övertygad om
att Johanna kommer att bli en utmärkt klubbmästare kommande verksamhetsår som
kommer att bidra med nya event och idéer. Tack så hemskt mycket för att jag fick
medlemmarnas förtroende föregående verksamhetsår.

Gustav Lindgren
Klubbmästare
Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Ordförande Juriststudenternas rådgivning
Juriststudenternas rådgivning (JR) besvarar kostnadsfritt allmänhetens juridiska frågor.
Jag klev på rollen som Ordförande för JR i samband med föreningens årsstämma i
februari 2017 och strax därefter valde jag Anneli Eriksson till vice ordförande för JR. JR
hade då nyligen fått en ny hemsida och JR bestod dessutom av ett flertal rådgivare. Jag
klev in i en välfungerande rådgivningsgrupp och såg mycket fram emot att fortsätta det
goda arbetet som min företrädare Hilda Skogqvist bedrivit innan mig.
Min roll som Ordförande har bestått i att leda det löpande arbetet med JR. Detta har
innefattat bland annat att hålla möten varje vecka där vi delat ut ärenden till rådgivarna,
marknadsföra gruppen och rekrytera nya medlemmar. Utöver arbetet med JR har min post
även inneburit att tillsammans med övriga styrelseledamöter sköta det löpande arbetet
med Juridiska föreningen.
Verksamhetsåret startade med ett informationsmöte där vi informerade om vad JR var och
vad rollen som rådgivare innebar. På mötet kom många intresserade juriststudenter och vi
rekryterade flera nya rådgivare. Detta visade att det fanns, och än idag finns, ett stort
intresse att ideellt arbeta som juridisk rådgivare bland studenterna vilket är väldigt roligt.
Under våren anordnade vi en kick-off i form av en case-kväll tillsammans med
Advokatbyrån Kaiding. JR bjöds in till byråns kontor i centrala Umeå där vi bjöds på
dryck och tilltugg. Kaiding hade utformat ett case som vi löste och diskuterade i grupper.

Detta event som anordnas av JR tillsammans med Kaiding har varit mycket uppskattat av
båda parter och har kommit att bli ett återkommande event under både våren och hösten.
I början av verksamhetsåret avslutades samarbetet med Lawline då de inte ansåg sig
kunna kontrollera JR:s rådgivare på önskat sätt. Samarbetsavtalet med Umeå Studentkår
som inleddes föregående verksamhetsår har dock bibehållits även detta år. Samarbetet gör
att JR når ut till ett bredare klientel genom att marknadsföras via Umeå studentkårs
kanaler, det vill säga på Umeå studentkårs hemsida, i deras nyhetsbrev och genom
affischering i skolan, samtidigt som det genererar fler ärenden till rådgivarna.
Under verksamhetsåret har jag och Anneli tillsammans med rådgivare inom JR
marknadsfört JR genom att anordna en mindre tävling i MVG-gallerian där vinnaren fick
två biobiljetter. I samband med detta informerade vi om JR:s verksamhet och delade ut
flyers. Vi har även marknadsfört JR genom att informera om verksamheten på
universitetet för nyfikna studenter och genom att hänga upp flyers på anslagstavlor runt
om i stan och på universitetet. Utöver detta har marknadsföring skett via Facebooksidan.
Som tidigare nämnt har vi varje vecka hållit i lunchmöten där vi delat ut inkomna ärenden
till rådgivarna. Under mötena har vi dels skrivit upp ärendena på tavlan för att rådgivarna
skulle ha en tydlig överblick över vilka ärenden som inkommit, dels läst upp ärendena
som kommit in, rådgivarna har därefter fått välja vilket ärende de velat besvara.
Responsen som vi fått gällande detta sätt att hantera ärendeutdelningen på har varit
positiv från rådgivarna.
Den case-kväll som anordnades under våren var uppskattad bland våra rådgivare och vi
valde därför att arrangera ett liknande event med Kaiding under hösten. Mot slutet av året
anordnade vi även ett studiebesök på Brottsoffermyndigheten. Under studiebesöket gavs
information om brottsoffermyndighetens verksamhet. Besökarna bjöds på fika och hade
möjlighet att ställa frågor och diskutera vad som framkommit under besöket. Det var ett
mycket intressant och trevligt besök som även det uppskattades av besökarna.
Vice ordförande för JR, Anneli Eriksson, har haft en viktig roll i arbetet med JR under
detta verksamhetsår. Hennes roll har varit att föra protokoll under mötena och kontrollera
att ärenden besvaras som de ska. I övrigt har jag och Anneli delat upp arbetet på ett sätt

som passat oss väldigt väl och som inneburit att vi i princip delat på allt ansvar. På grund
av styrelseposten och den tid det arbetet kräver har Anneli har varit en viktig komponent i
arbetet då hon haft huvudfokus på JR, något som varit nödvändigt och behjälpligt under
året som gått.
I slutet av året valde vi att använda resterande budgetpengar i posten till att bjuda
rådgivarna på restaurangmiddag. Detta var ett trevligt sätt att avsluta året på och tacka
rådgivarna för deras arbete.
Avslutningsvis riktar jag stort tack till medlemmarna och deras förtroende när jag valdes
in som Ordförande för JR. Detta verksamhetsår har varit lärorikt och väldigt roligt. Tack
till min Vice ordförande Anneli Eriksson, det har varit ett nöje att dela denna resa med
dig. Ett stort tack till mina styrelsekollegor för alla diskussioner och för att ni lärt mig
något nytt varje dag. Jag vill till sist också tacka alla rådgivare som varit aktiva under
året, ni gör det möjligt att bedriva JR:s verksamhet genom ert engagemang.
Med stort förtroende önskar jag min efterträdare Oscar Jantzen med Vice ordförande
Fanny Bergqvist och övriga i den tillträdande styrelsen ett stort lycka till med det
kommande verksamhetsåret.
Jennifer Piironen
Ordförande Juriststudenternas rådgivning
Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Utbildningsansvarig
Jag tillträdde formellt som utbildningsansvarig i Juridiska föreningens styrelse efter
årsmötet i februari 2017. Arbetet som utbildningsansvarig påbörjade jag dock redan innan
föreningens verksamhetsår, då min föregångare inte var kvar i Umeå.

I rollen som utbildningsansvarig har jag ständigt hållit bevakning på den utbildning som
ges av Juridiska institutionen och Juridiskt forum. För att kunna upprätthålla en god
studiebevakning samt för att utbildningen ska kunna uppnå en så god kvalité som möjligt
har jag suttit med på diverse möten med representanter som har en stor inverkan på
utbildningen. Mer om dessa olika möten presenteras nedan.
Programrådet är ett möte jag suttit med på tillsammans med representanter från Juridiska
institutionen, Juridiskt forum, SamFak, näringslivet samt två studentrepresentanter från
JFs utbildningsutskott. Mötena har hållits tre gånger per termin. På mötena förs
diskussioner om bl.a. kursplaner, kursutvärderingar samt det återkommande problemet
kring den låga svarsfrekvensen på kursutvärderingar. Under programrådsmötena har jag
lobbat för att listan över valbara kurser ska finnas tillgänglig tidigare på terminen samt att
få en bättre översikt om vilka kurser man kan läsa parallellt/integrerat med
juristprogrammet för att kunna få ut en dubbel examen.
Under min tid som Utbildningsansvarig har jag även suttit med i Juridiska institutionens
utbildningsutskott där representanter från Juridiska institutionen sitter med, samt
Utbildningsansvarig från JF i egenskap av studentrepresentant. Utskottet behandlar
utbildningsfrågor som berör juristprogrammet, men även andra kurser som institutionen
tillhandahåller. Juridiskt forum har ett motsvarande utskott, s.k. GoFU, där ett flertalet
lärare och representanter från Juridiskt forum sitter. Likt Juridiska institutionens
utbildningsutskott diskuteras utbildningsfrågor, främst kursplaner och litteraturlistor,
under dessa möten.
Under verksamhetsåret har jag haft regelbundna möten med studierektor på Juridiska
institutionen, Nina Nilsson samt studierektor på Juridiskt forum, Martin Eriksson. Under
mötena har jag kunnat framföra åsikter och synpunkter från studenter och få hjälp med
olika frågor och hantering av uppkomna situationer. Jag har även genom mötena med
studierektorerna blivit uppdaterad om vilka utbildningsfrågor som de jobbar med för
tillfället.
Juridiska föreningens samarbete med Umeå studentkår har under året förbättrats avsevärt.
Jag och studentombudet för Umeå studentkår, Lovisa Svensson, har haft regelbundna
möten och Lovisa har en gång i månaden suttit med på styrelsemötena för att hålla kåren
uppdaterad om vad som händer i Juridiska föreningen. Lovisa har under året hjälpt mig

att driva större utbildningsfrågor och även varit ett bollplank för idéer kring
utbildningsbevakningen.
Som Utbildningsansvarig har jag även jobbat med arbetsmiljöfrågor i egenskap av
Studerandearbetsmiljöombud (SAMO). Under året har flera möten hållits med alla
SAMO och HSAMO (Huvud-studerandearbetsmiljöombud) och kommunikation har även
skett via en facebookgrupp.
Under detta verksamhetsår har jag representerat JF Umeå nationellt, bland annat på fyra
stycken möten där representanter från alla universitet med juristprogram suttit med.
Sammanslagningen av representanter kallas JURO (Juris studerandes riksorganisation).
JURO-mötena har varit ett utmärkt tillfälle för att utbyta erfarenheter och kunskap mellan
orterna. Under mitt verksamhetsår har vi jobbat mycket med att försöka etablera och
marknadsföra JURO så mycket som möjligt. Detta har vi gjort bland annat genom att
starta upp en hemsida där ortsrapporter, protokoll och kontaktuppgifter till ordföranden
går att återfinna.
För att på bästa sätt vara uppdaterad om vad som pågår i respektive termin på
juristprogrammet vid Umeå universitet har jag haft ett utbildningsutskott där
representanter från programmets terminer suttit med. Jag valde detta år att låta tre
studenter från varje termin vara med i utskottet. Att jag ökade antalet platser i utskottet
anser jag bland annat bidragit till en nyanserad bild av studenternas åsikter. Utskottet har
varit ett otroligt bra forum för diskussioner kring utbildningen och ett mycket värdefullt
verktyg för mig som utbildningsansvarig. Två av personerna i utskottet har även varit
engagerade i programrådsmötena, vilket bidragit till en stor bredd på diskussionerna.
Ett bättre samarbete mellan terminerna är något som jag har jobbat en del med detta
verksamhetsår. Jag har styrt upp en föreläsning i skatterätt där två studenter från termin 6
bland annat presenterade och löste en tentafråga tillsammans med studenter i termin 4.
Årligen brukar Juridiska föreningen ha schemalagd tentainformation med termin 1 inför
deras första tenta. Detta var något som jag valde att fortsätta med under mitt
verksamhetsår. Utöver styrelsen hjälpte även studenter i termin 5 till med att i smågrupper
berätta om sina erfarenheter kring allt som har med tentaplugg och tentor att göra.
Under verksamhetsåret bestämde vi i styrelsen om att låta arbetet med “Juristens lilla

rättshandbok” skriven av Mattias Hjertstedt ligga på Utbildningsansvarig. Under året har
jag därför tryckt upp nya böcker samt skött redovisning och försäljning av böckerna.
Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar i Juridiska föreningen för förtroendet de
visat genom att rösta in mig som utbildningsansvarig för verksamhetsåret 2017. Jag
önskar min efterträdare och den tillträdande styrelsen stort lycka till i sitt arbete!
Emma Nilsson
Utbildningsansvarig
Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Marknadsansvarig
Vårens första aktivitet arrangerad för medlemmarna med våra samarbetspartners var ett
besök från vår samarbetspartner Mannheimer Swartling som höll en introduktion av sig
själva varefter de bjöd på CV-granskning. Uppslutningen på eventet var oerhört god och i
det klassrum som bokats på i Samhällsvetarhuset rymdes knappt alla.
Längre fram under våren marknadsfördes Cederquist eventet ”CQ Training Days” genom
att föreningens medlemmar bjöds på smoothies från kulturbageriet. CQ-eventet ställdes
tyvärr in på grund av det bristande intresse som fanns i tentatider, men smoothieeventet
var lyckat och kom sedan att upprepas under hösten för att marknadsföra ett annat CQevent.
Marknadsansvariges kanske största uppdrag, höstens Stockholmsresa, började förberedas
redan sent i februari. Arbetet inleddes med val av marknadsutskottet Madeleine Lyth
Segerman, min nuvarande efterträdare. Planerandet av resan var ett projekt som kom att
prägla hela återstoden av vårterminen. Madeleine fick relativt fria händer som ansvarig
för resans humanjuridiska grupp efter konsultation oss emellan om vad vi ville plocka

med oss från föregående års resa. I planeringen tog jag i stor grad avstamp i 2016 års
Stockholmsresa. I stora drag var upplägget så att kvällsbesöken gjordes gemensamt av
båda resans grupper medan dagsbesök var nischade efter vilken grupp man valt att ansluta
sig till vid biljettsläppet som ägde rum precis innan sommaren. På biljettsläppet var det
som vanligt ett högt tryck och det var främst T7or som fick följa med på resan, då äldre
terminerna hade förtur på biljetter i sedvanlig ordning.
Besöken var, främst för affärsjuridiska gruppen, planerade utifrån en stomme bestående
av våra samarbetspartners men också med några byråer som inte besöktes föregående år.
Humanjuridiska gruppen hade samma blandning av nytt och gammalt, där ett besök på
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I år försökte jag jobba i mitt bokande av besöken jobba mycket med att synka så att så få
av besöken som möjligt överlappade med varandra, något som tidigare år varit lite av ett
problem för den affärsjuridiska gruppen. Mitt arbete med detta gav goda resultat och jag
ser gärna att detta förberedande arbete utvecklas ytterligare av mina arvtagare. Besöken
följdes efter resan att de arbetsgivare som jag planerat besök hos fick feedback från det
formulär som deltagarna svarat på.
Under våren beställdes också programväskan och då föregående års väska varit populär
valde jag att köra på samma väska detta år igen. Väskan blev tyvärr dyrare på grund av att
yuanen stigit i värde vilket resulterade i att jag beställde färre väskor än tidigare år.
Strategin var riskfylld, men såvitt jag vet gick ingen av de T1:or som ville ha väskor
väsklös. Frågan är dock om man vågar ta samma risk nästa år. Efter att ha haft samma
leverantör de senaste åren bytte vi nu leverantör till en lokal sådan, tack vare vårt
samarbetsavtal med advokatbyrån Kaiding som möjliggör att vi får använda oss av deras
marknadsföringskanaler, om vi önskar. Resultatet av det samarbetet blev till slut lyckat.
Likt väskorna beställdes likadana styrelsejackor som tidigare år.
2017:s sista projekt var att beställa den ack så populära JF-hoodien som i samband JF:s
insamling till Musikhjälpen kunde antingen köpa eller få om man donerade över ett visst
belopp.

På grund av omständigheter kom jag att ha hand om rundvandringen för T1:orna den
första skoldagen på höstterminen, ett uppdrag som normalt brukar falla på ordföranden. I
år hade vi dessutom ett nytt fackförbund, Unionen, vilket innebar att tiden var rätt så
knapp när dessa skulle presentera sig för de nya juristerna. Fackförbunden verkade dock
relativt nöjda med rundvandringen, trots att uppstått lite missförstånd gällande hur lång
tid de hade på sig. Jag avundas inte den som nästa år ska arrangera denna rundvandring.
Under hösten hörde vår nya samarbetspartner Unionen av sig angående att de ville ha
event med våra medlemmar. Eventet blev inte av pga dubbelbokning, men jag hoppas att
de ska kunna ha det nu under våren.
Framåt årsskiftet kom jag tyvärr igång rätt sent med förnyandet av samarbetsavtalen. Som
det ser ut i nuläget verkar det som att alla tidigare samarbetspartners fortsätter sitt
samarbete även i år vilket innebär att vi har två huvudsamarbetspartners och nio
delsamarbetspartners. Diskussioner som vid inlämnandet av denna verksamhetsberättelse
inte gett frukt har inletts med två andra intressenter. 2017 års mängd av samarbetspartners
har, åtminstone på företagssidan, varit bra och jakten på nya samarbeten har skett i efter
diskussion med min efterträdare och på uppdrag av tillträdande styrelse.
Jag personligen har haft ett fantastiskt roligt och givande år, både i och med de uppdrag
som jag haft på min post och det arbete jag gjort tillsammans med övriga i styrelsen.
Slutligen är det er, den avgående styrelsen, jag vill tacka för att jag fått arbeta tillsammans
med er senaste året och den tillträdande styrelsen vill jag önska ett stort lycka till under
2018!
Sven Karlsson
Marknadsansvarig
Juridiska föreningen vid Umeå̊ Universitet

Sportmästare
Vårt verksamhetsår började på liknande sätt som året innan. Det första eventet som
traditionsenligt planeras är JF:s pulkadag. Tyvärr så beslutade institutionen att inte göra
som tidigare år och se till att inga lektioner planerades under studentsportardagen. Detta
gjorde att vi inte kunde få till en dag där alla terminer kunde delta. Intresset bland
medlemmarna var oväntat lågt men det blev en fin dag för de som deltog med pulka, korv
och längdskidor.
Därefter var mitt och klubbmästarens arbete i full gång med att planera årets upplaga av
Snow Wars. Planeringen gällande allt det praktiska har genom åren blivit en ordnad och
rak fram process. Vi stötte dock på problem från oväntat håll då vår finansiär och
webbsideansvariga, Umeå Studentkår, inte uppfyllde de löften som getts och även inte
lyckades se till att hemsidan fungerade för lag att anmäla sig. Men dagen kom och trots
det fruktansvärda resultatet att ett lag av ekonomer blev vinnare, så föll allt på plats och
det blev en bra turnering. Det anordnades även en efterfest på Rouge på kvällen som var
populär bland alla deltagande.
Senare under året anordnades andra event såsom beachvolleybollsturneringen, JF-Umban
och ett event där vi spelade paintball. Det har visat sig att det är generellt samma
medlemmar i föreningen som deltar på alla event, något som i sig inte är en dålig sak utan
ett tecken på en uppskattning. Men för framtiden bör det ses över och testas nya
möjligheter för att öka deltagandet av alla de medlemmar som för tillfället inte är
intresserade av att delta. Det blir problem ur ett föreningsperspektiv när vi lägger resurser
och engagemang på att arrangera event som väcker mer intresse bland andra föreningars
medlemmar än våra egna.
Det tråkigaste jag tar med mig från detta verksamhetsåret är att det inte blev en skidresa
såsom planerat. Sista minuten ändringar på grund av krock med juristens dag gjorde att
det inte blev aktuellt med vare sig Hemavan-Tärnaby eller Åre. Men till nästa år finns det
goda möjligheter att vi får se en resa till Åre och förhoppningsvis även i samband med
andra föreningar.

Mitt verksamhetsår hade påbörjats redan innan jag officiellt tillträdde. Ända sedan
medlemsmötet så blev jag ombedd av tidigare sportmästaren att hjälpa till med att hålla i
våra idrottspass i landstingshallen. Detta fortsatte under hela verksamhetsåret. Vi
experimenterade med att försöka anordna mer varierade aktiviteter på passen, något som
initialt möttes med intresse men som inte resulterade i faktiskt deltagande. Efter att fått
ställa in flera pass med planerade aktiviteter såsom spökboll på grund av dåligt
deltagande så gjordes valet att istället sikta på att anordna de aktiviteter som vanligtvis
har hög närvaro. Då jag vid tillträdandet hade som mål att just öka deltagande på våra
vecko-aktiviteter så är det tråkigt att se att på flera områden ingen förbättring har skett.
Jag önskar vår tillträdande Sportmästare Emma Nilsson bättre lycka, även om jag tror hon
inte kommer behöva den!
En rolig ny aktivitet som jag anordnade under höstterminen var Springa med JF, där vi
möttes en gång i veckan för att tillsammans under olika former ta oss ut och löpa. Detta
var väldigt uppskattat redan från start och de flesta valde att återkomma! Det var även en
aktivitet som visade sig väcka intresse även bland medlemmar som annars inte var aktiva
på JFs andra idrottsaktiviteter. Förhoppningsvis kommer detta bli ett återkommande
inslag i vår verksamhet i framtiden!
I skrivande stund har jag enbart mitt sista event kvar att styra, Umeå World Cup. Detta
event har växt för varje år det anordnats och med långt många fler program som visat
intresse än platser som finns i turneringen så ser även detta årets upplaga ut att bli lyckat!
Jag vill tacka föreningen och de andra i styrelsen för ett intressant år! Det har varit ett
nöje att få arbeta tillsammans med er och jag tvivlar på att någon styrelse de senaste åren
haft ett lika väl fungerande samarbete. Våra lunchmöten har varit ett väldigt uppskattat
inslag under veckorna och jag kommer sakna dem stort.
Tack för visat förtroende och all lycka till nästkommande styrelse!
Samuel Alm
Sportmästare
Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Vice ordförande
Efter ett framgångsrikt och spännande år för styrelsen är det äntligen dags att runda av
och utvärdera. Jag kommer här att redogöra för mitt arbete som vice ordförande under det
gångna året.
Rollen som vice ordförande
Ansvaret som kan läggas på vice ordförande är både brett och flytande. Till skillnad från
till exempel ekonomiansvarig eller sportmästare finns det få tydligt definierade uppgifter
som ligger på vices bord. Uppdraget brukar därför utföras i enlighet med praxis och
tradition. Den tydligaste uppgiften vice har är att bistå ordföranden i dennes arbete och
ersätta den när hen inte kan närvara. Den delen har fungerat väldigt bra under det gångna
året, mest eftersom Adrian har varit en ytterst närvarande ordförande. Endast vid några
enstaka styrelsemöten samt vid examensceremonin har jag behövt hoppa in istället för
Adrian. I övrigt har jag försökt att vara en stöttande och lösningsorienterad kraft inom
styrelsen.
Gästföreläsningar
Något som utmärker det gångna verksamhetsåret är tyvärr bristen på gästföreläsningar.
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gästföreläsningar per termin, under det gångna året har endast en ordnats under
vårterminen med justitieråd Agneta Bäcklund. Orsaken till detta är mångfacetterad, en
föreläsare var tvungen att ställa in i sista minuten p.g.a. personliga orsaker och flera av de
jag kontaktat har antingen gett nekande svar eller inte svarat. Oavsett hade situationen
under höstterminen kunnat förbättras med en bättre framförhållning.
Gästföreläsningen med Agneta Bäcklund var dock lyckad, då den besöktes av ett relativt
stort antal intresserade medlemmar, som ställde många frågor och bjöds på hembakat
fika.

Rättegångstävlingen
En stor del av mitt arbete under året har lagts på arrangerandet av Rättegångstävlingen i
samarbete med ELSA Umeå och Advokatbyrån Igne. Projektet innefattade en
gästföreläsning med Erik Sundström, lagman vid Lycksele tingsrätt, en gästföreläsning i
förhandlingsteknik med Advokatbyrån Igne, samt själva tävlingen den 5 maj. Nytt för i år
var att vi även ordnade en sittning på tävlingskvällen med cirka 70 deltagare som var
mycket uppskattad. Själva tävlingen var också väldigt lyckad och medlemmarna visade
ett stort intresse för att delta, lagplatserna fylldes inom en timma från det att anmälan
öppnades.
Under höstterminen har jag tillsammans med Emilia Simu från ELSA Umeå påbörjat
planeringen inför nästa tävling och därmed lagt en god grund för min efterträdare.
Slutligen
Vill jag tacka alla medlemmar, men framförallt övriga ledamöter i den avgående
styrelsen, för ett fantastiskt verksamhetsår och önska den tillträdande styrelsen all lycka
och välgång.
Nils Englund
Vice Ordförande
Juridiska Föreningen vid Umeå Universitet

Chefredaktör de Facto
Jag efterträdde Andreas Ferelius som chefredaktör för vår tidskrift de Facto.
Verksamhetsåret började med en hel del administrativt arbete som förmodligen inte synts
för den enskilde medlemmen. Ansvarig utgivare ska bytas för varje år och detta tar alltid
lite tid. Eftersom jag visste hur problematiskt det blev med utskicken för tidningen året

innan så bestämde jag mig för att börja med tidningen redan första veckan i
januarimånad.
Jag tillsatte en redaktion med en layoutansvarig, Malin Mikaelsson och en redaktionschef,
Olle Roos. Tillsammans har vi satsat på att behålla de inslag som var väldigt uppskattade
i tidningen, som Tim och Torgny testar och de Facto frågar. Utöver detta införde vi en
insändarspalt som jag tyckte var ganska nödvändig då det händer att studenter vill skriva
mer politiska texter och då behövs också ett sätt att kunna kritisera och argumentera emot.
Nytt för i år också är att vi har satsat lite mer på illustrationer i tidningen och det är alltid
roligt att kunna nyttja studenters kreativa sidor på programmet. Utöver detta så har vi i
redaktionen varit väldigt noggranna med att när JF anordnar större evenemang, såsom
insparken och Juristens Dag att istället för att bara ha bildreportage så har vi bett de som
engagerar sig att skriva en utvärdering över vad som har hänt som då publiceras med
bilderna. Jag tycker att det är viktigt att ha i åtanke att tidningen skickas inte bara till våra
studenter utan också till våra samarbetspartners och till de andra lärosätena i Sverige.
Utomstående vet inte riktigt vad som händer hos oss i Umeå.
Som tidigare år fortsatte jag med att ha ett nytt tema för varje nummer. Dock bestämde
jag mig för att ändra tidningens utseende lite. Tidningen har haft samma utseende nu
under tre års tid så jag och layoutansvarige bestämde oss för att låta medlemmarna
bestämma hur utseendet skulle vara och vilka ändringar som skulle göras. Vi gjorde detta
samtidigt som vi bjöd på frukost och fick ungefär 60 svar och därefter designade vi
tidningen efter de önskemål vi fick in. Under året bjöd vi på två de Facto frukostar. Bra
att ha i åtanke är att i början på hösten försvinner många i väg på praktik så vi fick en del
ledsna miner.
Redaktionen i övrigt har bestått av mer eller mindre återkommande skribenter. På
Juristens Dag hade jag en lista i JF montern som studenter kunde skriva på om de var
intresserade av att skriva i tidningen. Efteråt hörde jag av mig till samtliga och skapade en
facebookgrupp för redaktionen. Under tiden har studenter kommit med roliga idéer som
de har velat skriva om och jag har varit öppen för det mesta.
Jag har gjort ett litet annorlunda upplägg än mina föregångare vad gäller
redaktionsmötena. Jag gjorde redaktionsmötena som mer frivilliga och att skribenterna
inte behövde komma på dem om de inte ville. Så länge deras idéer presenterades innan

mötet så att jag, redaktionschefen och layoutansvarige kunde planera vilket upplägg
numret skulle ha. Jag vet själv att det är svårt att få tiden att gå ihop så den allra större
delen av kontakten skedde på facebook eller över telefon.
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.
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 de Facto ännu bättre.
Anna Paulin-Rosell
Chefredaktör de Facto
Juridiska föreningen vid Umeå Universitet

