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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. 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. Min ambition 

för detta verksamhetsår har varit att öka föreningens tillgänglighet och att det ska vara låga 

trösklar och högt i tak. Detta har styrelsen aktivt jobbat med under året och lyckats väldigt bra 

med. 

 

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 

och ställt upp för varandra.   

 

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, 

Karlstad, 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. Detta är ett värdefullt tillfälle för att profilera och marknadsföra 

juriststudenter i Umeå inför framtida kollegor och representanter från arbetslivet som deltar.  

 

Höjdpunkter i föreningens verksamhet under 2018 

Föreningens stora event, Juristens dag (JD), var återigen ett väldigt lyckat event. I år fattades 

beslutet att flytta JD från januari till december eftersom ansökningstiderna till 

sommarnotarietjänsterna stänger i december och en mässa i december innebär ett högre 

deltagande bland studenterna. De två 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 styrelsemöten vilket gjorde att vi i styrelsen haft en god inblick i hur 

arbetet med JD fortskridit och vi är väldigt nöjda med resultatet. JD avrundades med en 

lyckad bankett, där jag representerade JF i egenskap av ordförande. 

 

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.  

 

Förändringar under verksamhetsåret 

Tillsammans med informationsansvarig, vice ordförande och klubbmästare har en 

handlingsplan tagits fram för att underlätta hanteringen av incidenter som inträffar under JF:s 

event. Detta är ett internt dokument som ska vara ett redskap för framförallt för styrelsen, men 

även för engagerade medlemmar i utskotten. 

 

Jag har även varit delaktig i framtagandet av JF:s nya funktion JF Klaga, som är en möjlighet 

för medlemmarna att framföra kritik och åsikter om såväl föreningen som juristprogrammet i 

stort. Det är min förhoppning att detta ska generera i att medlemmarna kommer feedback i 

större utsträckning, vilket i sin tur bidrar till att föreningen kan fortsätta att förbättras och 

utvecklas. 

 

Slutligen vill jag tacka medlemmarna för förtroendet ni visat mig och resten av styrelsen! Det 

har varit ett mycket lärorikt år där jag haft det ärofyllda uppdraget att leda föreningen framåt. 

Jag vill även tacka den avgående styrelsen för det fantastiska arbete ni har gjort och önska den 

tillträdande styrelsen lycka till under 2019!  

 

Fanny Jutered, 

Ordförande 

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 Fanny 

har varit en ytterst närvarande ordförande. Endast vid något enstaka medlemsmöte samt några 

möten med övriga sektioner under Umeå studentkår har jag fått hoppa in istället för Fanny. I 

övrigt har jag försökt att vara en stöttande och lösningsorienterad kraft inom styrelsen och tagit 

på mig mycket stöttande uppgifter som inte alltid hinns med inom de andra posterna som t.ex. 

försäljning av JF-medlemskap.  

 

Gästföreläsningar 

Gällande gästföreläsningar har den inofficiella målsättningen tidigare varit att försöka arrangera 

två gästföreläsningar per termin, under det gångna året har endast två ordnats, en under 

höstterminen och en under vårterminen. Orsaken till detta är mångfacetterad, den största 

anledningen är att vi under tidigare år har haft problem med föreläsningar som krockar med 

andra liknande evenemang som andra föreningar anordnar. Jag valde därför att satsa på två 

föreläsningar som låg mer noggrant inplanerade i aktivitetsschemat för att få så stort 

engagemang från medlemmarna som möjligt. En annan orsak har självklart också varit att vissa 

föreläsare jag kontaktat inte haft möjlighet att komma just under den termin det passat för oss.  

 

Gästföreläsningarna med Karin Gyllenring under hösten och Thomas Nyman under våren var 

båda väldigt lyckade. Ett stort antal medlemmar dök upp under båda föreläsningarna och det 

bjöds på fika och kaffe.  

 

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, en gästföreläsning i förhandlingsteknik med Advokatbyrån Igne, samt 

själva tävlingen. På tävlingskvällen anordnades en sittning på Villan där priser i olika kategorier 

delades ut, sittningen var mycket uppskattad. Själva tävlingen var också väldigt lyckad trots det 

faktum att vi inte kunde hålla tävlingen på tingsrätten då de renoverade. Tävlingen hölls istället 

i rättegångssalen på universitetet. Det bjöds på fika och ett flertal medlemmar var och tittade 

på de två huvudförhandlingarna.  

 

Under höstterminen har Igne beslutat att de inte vill har möjlighet att fortsätta sitt samarbete 

med oss och ELSA Umeå vilket resulterat i att läget för en rättegångstävling under nästa år är 

oklart. Nya eventuella samarbetspartners har dock kontaktats och det kommer lämnas vidare 

till min efterträdare.  

 

Svenska Juridiska Mästerskapen - SJM  

Då rättegångstävlingens framtid är osäker så påbörjades även under våren arbetet att anordna 

Svenska Juridiska Mästerskapen, SJM, under vice posten. Min roll har varit stöttande och en 

del av överlämningen till nästa vice ordförande då det kommer bli dennes första stora uppdrag.  

 

Slutligen 

Vill jag tacka alla medlemmar, men framförallt övriga ledamöter i den avgående styrelsen, för 

ett fantastiskt roligt och givande verksamhetsår. Jag önskar därmed all lycka till den tillträdande 

styrelsen och nästa vice ordförande.  

 

Julia Gustafsson  

Vice Ordförande 

Juridiska Föreningen vid Umeå Universitet 



Utbildningsansvarig 

Jag tillträdde formellt som utbildningsansvarig i Juridiska föreningens styrelse efter årsmötet i 

februari 2018. Arbetet som utbildningsansvarig påbörjade jag dock redan innan föreningens 

verksamhetsår, då min företrädare lämnade Umeå innan årsskiftet. 

 

I rollen som utbildningsansvarig har jag ständigt hållit bevakning på den utbildning som ges 

av Juridiska institutionen (JI). 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. Då Juridiskt forum lades ned under mitt verksamhetsår 

försvann även syftet med programrådet. Då programrådet avhandlade det som diskuterats 

inom ramen för JI:s utbildningsutskott lades programrådet som organ sedermera också ned.  

 

Under min tid som Utbildningsansvarig har jag 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. Då programrådet lades ned förflyttades istället den större 

studentrepresentationen till JI:s utbildningsutskott. Från och med i år (2018) sitter alltså, 

förutom utbildningsansvarig, ytterligare två studentrepresentanter med i JI:s utskott. Dessa 

representanter är valda av JF. 

 

Under verksamhetsåret har jag haft regelbundna möten med studierektor på Juridiska 

institutionen, Nina Nilsson Rådeström. 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 institutionen jobbar med för tillfället. 

 



Genom min roll som utbildningsansvarig har jag även varit studerandearbetsmiljöombud 

(SAMO). Jag har genom denna roll och rollen som utbildningsbevakare haft regelbunden 

kontakt med Nelly Fernström som arbetar på Umeå studentkår. Samarbetet mellan kåren och 

JF har varit mycket gott under mitt verksamhetsår och kommer förhoppningsvis fortsätta vara 

det. Jag har efterfrågat en bättre återkoppling på vad som händer på fakultetsnivå och fått 

mycket god respons av kåren. I framtiden finns kanske möjligheten för JF att sitta med egna 

representanter i fakultetsnämnden och utbildningskommittén. Tills dess har jag under mitt 

verksamhetsår förmått kårens representanter att återkoppla med relevant information om vad 

som händer på fakultetsnivå. Utöver detta har jag och Nelly haft regelbundna möten och 

Nelly har en gång i månaden suttit med på styrelsemötena för att hålla kåren uppdaterad om 

vad som händer i Juridiska föreningen och vice versa. Nelly har under året agerat bollplank åt 

mig för både utbildningsrelaterade frågor men också arbetsmiljörelaterade, vilket varit 

uppskattat från föreningens sida. 

 

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. Utöver det har vi satsat på att JURO ska få en 

egen ekonomi (just nu delar alla föreningar på kostnaderna inom JURO). Det är ett arbete som 

kommer kräva ytterligare lite tid. Den psykiska ohälsan på juristprogrammet och 

tingsnotarieantagningen är något som diskuterats ingående det senaste året inom ramen för 

JURO. 

 

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 1-2 studenter från varje 

termin vara med i utskottet. 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 den ena terminen och 

JI:s utbildningsutskott den andra terminen, vilket bidragit till en stor bredd på diskussionerna. 

 



Ett nytt inslag får i år är att jag, i samarbete med institutionen, styrt upp en 

basgruppsföreläsning för de nya studenterna. Tanken är att äldre terminer ska dela med sig av 

sina erfarenheter från basgruppsarbetet till de nyblivna studenterna. Detta inslag har varit 

uppskattat av studenterna och blir förhoppningsvis årsvis återkommande. 

 

Vidare har jag, tillsammans med andra i styrelsen, lanserat “JF-klaga”. Det är ett formulär 

som JF:s medlemmar kan använda sig utav i det fall det finns något som JF bör 

uppmärksammas på. Det kan vara allt ifrån schemamissar till grova kränkningar. Tanken är 

att JF ska kunna se trender för vad studenterna upplever eller skicka klagomålet vidare till 

lämpligt organ. Det är bara jag (i egenskap av SAMO) och ordförande som ska ha tillgång till 

de klagomål som skickas in. 

 

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. 

Styrelsen och andra studenter håller ett litet föredrag för de nya studenterna och pratar bl.a. 

om studieteknik m.m.  

 

Jag har under mitt verksamhetsår även fått till en slutlig försäljning av senaste upplagan 

av  juristens lilla rättshandbok skriven av Mattias Hjertstedt. Böckerna gick åt som smör i 

solsken och JF har sålt slut på de böcker som hade tryckts upp året innan jag tillträdde. 

 

Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar i Juridiska föreningen för förtroendet de visat 

genom att rösta in mig som utbildningsansvarig för verksamhetsåret 2018. Jag vill även å det 

varmaste tacka den avgående styrelsen för ett fantastiskt år. Sist men inte minst önskar jag 

den tillträdande styrelsen, och särskilt min efterträdare, ett stort lycka till i det fortsatta 

arbetet. 

 

Mounir Gallouze 

Utbildningsansvarig 

Juridiska föreningen vid Umeå universite



Informationsansvarig  

Jag tillträdde som informationsansvarig i Juridiska föreningens styrelse efter årsmötet i 

februari 2018. Mitt verksamhetsår började dock redan i januari då jag som tillträdande 

informationsansvarig fick delta i arbetet med att anordna examensdagen tillsammans med 

sittande informationsansvarig, Joel Olsson. 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 2018 har 

vi haft 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 personerna följa med på seminarier och föreläsningar 

med de första terminerna (T1-T4), då det är lättare att relatera till de kurser som studeras då. 

Vidare har jag försökt att uppfylla personernas önskemål vid besöket som “Student för en 

dag”.  

 

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 har sedan justerats och publicerats 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 och 

har alltid försökt variera med information. I nyhetsbrevet samlas veckans viktiga information 

om gästföreläsningar, sittningar, biljettförsäljningar, sportevenemang, EPP:er osv men också 

saker som händer på Umeå Universitetet i stort. 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 slutet av 

verksamhetsåret 2018 har JF investerat i en ny skrivare med scanner.  



 

Ett stort och ärofyllt uppdrag som jag har ansvarat för under mitt verksamhetsår är 

examensdagen för höstterminen 2018, för avgångsstudenterna och deras anhöriga. 

Examensdagen består av en examensceremoni och en examensmiddag. Arbetet med att 

planera och organisera examensdagen påbörjades tidigt under vårterminen 2018 och arbetet 

har sedan fortlöpt fram till den stora dagen den 19 januari 2019. Det var mycket roligt att se 

att intresset från studenternas och de anhörigas sida var fortsatt stort. I år närvarade över 500 

personer på examensceremonin och cirka 480 personer deltog på middagen, en ökning med 

cirka 65 personer från förra årets middag. Rent ekonomiskt har kostnaderna för examensdagen 

ökat drastiskt det senaste året, till den grad att det är föreningens näst största årliga utgift. För 

examensmiddagen 2018 valde jag i år att hyra in ett liveband som avslutade hela middagen 

istället för en DJ och av den anledningen blev kostnaderna något högre men det var mycket 

uppskattat bland gästerna. 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 2018. Det har varit ett 

fantastiskt roligt och lärorikt år.  

 

Lowisa Fagerudd,  

Informationsansvarig,  

Juridiska föreningen vid Umeå Universitet  



Ekonomiansvarig  

Jag tillträdde som ekonomiansvarig i Juridiska föreningens styrelse efter 1 februari 2018. Albin 

Davidsson hade under hösten successivt introducerat mig i rutiner och i det löpande arbetet som 

ekonomiansvarig. Det var bra att jag fick en lång startsträcka vilket medförde att jag fick en 

stabil grund att utgå ifrån innan jag själv skulle ha det övergripande ansvaret för föreningens 

ekonomi. 

 

Stor del av det arbete som jag utfört under arbetet är rutinbetonat och sker löpande. 

Huvudsakligen går det ut på att fakturor som är ställt till föreningen ska betalas, sponsorer eller 

samarbetspartners ska faktureras samt varje affärshändelse ska bokföras. Föreningen använder 

sedan några år tillbaka bokföringsprogrammet Visma eekonomi vid bokföringen. All bokföring 

har därför skett genom det bokföringsprogrammet, och verifikaten har därefter dokumenterats 

i en pärm. 

 

För att det löpande arbetet som ekonomiansvarig ska fungera väl kräver det att det är ordning 

och reda. Därför införde jag under mitt verksamhetsår nya rutiner för hur kvitton ska hanteras 

vid användning av juridiska föreningens företagskort. 

 

För tredje året i rad köper föreningen in en ny skrivare. Skälet till att föreningen även detta år 

köpte in en skrivare är att den tidigare skrivaren inte var pålitlig och trasig samt att det har 

funnits behov av att skanna in dokument. Med den nya skrivaren är det möjligt att skanna in 

dokument och skicka iväg. 

 

I samarbete med att chefredaktören för de Facto, Malin Fagerström, ansökte jag om att juridiska 

föreningen inte skulle behöva betala moms hos PostNord. PostNord beviljade därefter ansökan, 

vilket innebar att föreningen fick tillbaka tidigare betalad moms två år tillbaka i tiden och 

föreningen inte behövde betala moms framöver hos PostNord. Beroende på hur många tidningar 

de Facto skickar ut så innebär detta att föreningen kommer spara ca 3 000 kr per nummer av de 

Facto. 

 

Detta år har juridiska föreningen haft två juristens dag. Anledningen till att det blev två var 

framförallt av praktiska skäl är bättre att ha juristens dag i slutet av året i stället för i början av 

året. För föreningens del har det inneburit ett ekonomiskt tillskott på ca 180 000 kr.  

 



Under årets gång har jag märkt att det har varit svårt att veta hur föreningens ekonomi ser ut för 

stunden. Föreningen använder bokslutsmetoden som bokföringsmetod. Fördelen med den 

metoden är att bokföringen går snabbare och är enklare; endast in- och utbetalningar behöver 

bokföras. Den stora nackdelen med den metoden är att det inte framgår hur stora kortfristiga 

skulder och kortfristiga fordringar är. Detta ledde till att jag vid årsskiftet valde att byta 

bokföringsmetod. Ett annat skäl till bytet var att föreningen vid årsskiftet hade ett stort antal 

interimsposter att ta hänsyn till, vilket gjorde bokföringsarbetet komplext. 

 

Jag vill även säga något om föreningen resultat och budget. I stort sett har föreningen hållit sig 

inom ramarna för budget. När en post har överskridits har det framförallt berott på oförutsedda 

eller naturliga orsaker. År 2018 var det budgeterat att juridiska föreningen skulle ha ett beräknat 

resultat på - 30 810 kr. Det slutliga beräknade resultatet blev i stället 208 995 kr. Denna 

oväntade vinst beror som sagt framförallt på att föreningen hade två juristens dag. I 

budgeteringen för 2019 har detta tagits hänsyn till, och enligt budget så ska det beräknade 

resultatet bli -108 192 kr. 

 

Slutligen vill jag tacka styrelsen och styrelsemedlemmar för detta verksamhetsår. Jag har lärt 

mig väldigt mycket om ekonomi och haft väldigt roligt på de evenemang vi haft. Ett extra stort 

tack vilja jag rikta till Rasmus Clausson på HHUS som varit min kontaktperson. Det kommer 

att kännas konstigt att inte längre ha styrelsemöten på tisdagar kl. 12-13.  

 

Carl Wallbäck 

 



Marknadsansvarig  

Tiden är kommen för att summera ett väldigt roligt och lärorikt verksamhetsår som 

marknadsansvarig i Juridiska föreningen vid Umeå universitet.  

 

Arbetet inleddes med att sätta en vision för föreningens varumärke och utseende gentemot 

medlemmarna. Efter en tids arbete växte en enhetlig marknadsföring fram för att uppfylla 

målet med en ny vision. Det har framförallt genomförts med användandet av appen ”Canva” – 

som även resten av styrelseledamöterna tagit del av i sin marknadsföring i digitala kanaler. 

Parallellt med det slutfördes de sista samarbetsavtalen för 2018. Även representationsjackorna 

till styrelsen beställdes och utseendet var detsamma som tidigare år med främsta motivationen 

att de fyller en bra funktion gentemot medlemmarna i form av ett igenkännande samt att de 

inköps till ett rimligt pris sett till medlemsnyttan.  

 

Under året har det anordnats en del evenemang. Mannheimer Swartling höll i en föreläsning 

under våren för medlemmarna på hotell Scandic. Medarbetare på byrån berättade om 

Sverigeförhandlingen vilket var ett uppskattat ämne av många och evenemanget blev väldigt 

lyckat. Ett case-event med managementkonsult-byrån PIR hölls under höstterminen. Det var 

ett nytt upplägg där ett samarbete med HHUS och I-sektionen upprättades för att sammanföra 

jurister, ekonomer och studenter som läser industriell ekonomi. Under kvällen delades 

studenterna in i mixade lag vartefter de sedan fick presentera sina lösningar på caset PIR tagit 

fram. Caset genomfördes mot en engångssumma där föreningarna delade ersättningen mellan 

sig. Utvärderingarna från kvällen tyder på ett väldigt lyckat evenemang.  

 

Inför höstens Stockholmsresa började arbetet tidigt under våren. Arbetet inleddes med val av 

marknadsutskott som blev Emilie Gezelius. Vi inledde därefter arbetet med resan under mars 

månad. Emilie 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, vilken jag 

hade förmånen att få vara med på. Utformningen av resan följde i det stora hela upplägget 

från tidigare års Stockholmsresa. Vi anordnade kvällsbesök i gemensam regi medan 

dagsbesöken var nischade efter vilken grupp man valt att ansluta sig till vid biljettsläppet som 

ägde rum just innan sommaren. På biljettsläppet var det som vanligt ett högt tryck och 

eftersom utbildningsplanen är ändrad sedan ca tre år tillbaka var det en stor blandning av 

terminer som följde med, trots att äldre terminer i sedvanlig ordning har förtur vilket tidigare 

lett till att majoriteten ofta består av T7or.  



 

I år hade vi en del nykomlingar på besökslistan i såväl affärs- som humanjuridiska gruppen. 

Några av dessa var PwC, Centrum för rättvisa och Utrikesdepartementet. Stående inslag var 

bland annat besök hos Försvarsadvokaterna, ett besök de allra flesta upplever som en av 

veckans höjdpunkter. Givetvis innehöll resan även besök hos de större affärsjuridiska 

byråerna tillika föreningens samarbetspartners som alla tog emot oss med öppna armar. 

 

En viktig del vid bokning av besöken inför resan var att förmedla feedback baserat på 

utvärderingar från tidigare års resor. Uppläggen hos byråerna har emellanåt varit snarlika 

varandra och därigenom relativt upprepande och kritik mot detta har framförts vid 

utvärderingen av resan. Det märktes att byråerna uppskattade den förmedlande feedbacken 

från tidigare år och på flera byråer hade budskapet nått fram. På DLA Piper fick vi till 

exempel genomföra personlighetstest vilket var mycket intressant och uppskattad eftersom det 

gav en hint om vilken roll man tar på sig i grupparbeten. 

 

Merchandise har varit lite av en bristvara under året – främst med anledning av en låg 

budgetering. Dock har det till viss del kunnat finansieras med hjälp av intäkter från nya 

samarbetspartners vilket möjliggjort att vi kunnat beställa in lite grann, främst för att ge till de 

nya studenterna i programväskan. Marknadsansvarige för 2019 har fått en avsevärd större 

budget vilket möjliggör att beställa in mer merchandise för att upprätthålla medlemsnyttan. 

En favorit från förra året kunde dock upprepas. De populära JF-hoodiesarna beställdes i ny 

upplaga och delades ut gratis i samband med en EPP för Musikhjälpen, där det också fanns 

möjlighet att skänka ett bidrag till JF:s bössa.  

 

Under insparken var föreningens samarbetspartners ST, Jusek och Unionen närvarande vid 

var sin station som de nya studenterna passerade under sin rundvandring, vilket uppskattades 

av förbunden. I samband med rundvandringen hade vi utdelning av programväskan i JF-

rummet, vilket jag upplevde som lyckat då alla våra nya studenter fick komma in i och 

bekanta sig med vår fina föreningslokal.  

 

Föreningens samarbetspartners har i stort sett varit desamma och valt att förlänga avtalen men 

en del förändringar har skett. Till exempel har föreningen valt att avsluta samarbetet med 

fackförbundet Unionen, främst med anledning av att styrelsen anser att medlemmarnas behov 

av fackförbund anses mättat med två stycken (ST och Jusek) och med ett tredje fackförbund 



blev det svårt att få till ett gott samarbete. Samarbetet med Unionen varade tre år. 

Advokatfirman Lindahl har valt att avsluta samarbetet med hänvisning till deras minskande 

behov av kommunikationskanaler. Ny samarbetspartner för året är Advokatfirma DLA Piper 

som har varit ett givet besök under Stockholmsresan och känns därför jättekul! 

Sammanfattningsvis är det en bra skara partners som är ovärderliga för vårt föreningsliv och 

som jag haft mycket goda kontakter och värdefulla diskussioner med under året som passerat, 

vilket varit väldigt roligt. JF är väldigt stolta över samtliga samarbeten!  

 

Slutligen vill jag tacka avgående styrelse för att jag fått arbeta tillsammans med er senaste året 

och önska tillträdande styrelse ett stort lycka till under 2019!  

 

Madeleine Lyth Segerman  

Marknadsansvarig Juridiska föreningen vid Umeå̊ Universitet  



Sportmästare 

Jag efterträdde Samuel Alm och mitt verksamhetsår började på liknande sätt som året innan, 

planera årets upplaga av Snow wars tillsammans med klubbmästaren. Planeringen gällande 

allt det praktiska gick faktiskt väldigt smidigt och som de tidigare åren samarbetade vi med 

Umeå studentkår. Det anordnades även en efterfest på Rouge på kvällen som var populär 

bland alla deltagande. 

 

Senare under året anordnades andra event såsom beachvolleybollsturneringen, JF:s hajk och 

till sist en skidresa till Åre. 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. Därav har 

jag så mycket som möjligt försökt att få fler medlemmar engagerade i föreningens 

sportevenemang genom att anordna mer blandade aktiviteter. Ett av de stora eventen jag höll i 

var hajken, vilket blev väldigt lyckat! Det var väldigt kul att det var så många olika studenter 

som åkte med vilket gjorde att man kunde lära känna andra studenter som vanligtvis inte 

brukar hänga med! Eftersom att detta var första året som en hajk anordnades så hoppas jag att 

detta kommer leva vidare och bli en tradition. 

 

Det evenemang som har tagit mest tid att planera är helt klart skiweek-resan till Åre. Denna 

resa anordnades av mig och klubbmästaren. Vi delade upp arbetsfördelningen på så sätt att jag 

var ansvarig för själva bokandet av skiweek och bussresa och klubbmästaren planerade en 

programöverskridande sittning. Sedan hjälpte även klubbmästaren till med att lägga ut inlägg 

på facebook, biljettförsäljning m.m.  Nu i efterhand var det för mycket jobb för enbart två 

personer. Vi började med planeringen alldeles för sent vilket gjorde att det inte var så många 

som anmälde sig. Därför ger jag tipset till nya sportmästaren att tillsammans med nya 

klubbmästaren anordna ett utskott som tillsammans planerar denna resa i tid samt lägga 

mycket krut på marknadsföringen. Detta tror jag kommer göra att ni får fler biljetter sålda när 

alla studenter vet om resan i god tid. Trots att vi inte fick ihop tillräckligt med personer till 

resan så blev detta väldigt lyckat och jag är jättenöjd med vår skidresa och hoppas att ni 

kommer fortsätta att anordna en skidresa till Åre. 

 



Förutom att arrangera större sportevenemang så har jag varje vecka hållt i träningar. 

Under tidigare år har det flesta träningarna bestått av fotboll och innebandy. Detta var 

någonting som jag ville ändra på för att få fler medlemmar engagerade och vilja vara med på 

träningarna. Jag köpte därför in träningsutrustning såsom vikter, medicinbollar, träningsband 

och yogamattor m.m. Med dessa redskap har vi kunnat träna mycket cirkelstyrkepass vilket 

har varit väldigt populärt bland både tjejer och killar, men även träningar som yoga och core-

träning. Jag har märkt under mitt verksamhetsår att det oftast är innebandy och fotboll som 

drar flest folk men tyvärr nästan enbart killar. Därför har jag lagt stort fokus på mer allmänna 

pass som jag skrev ovan. Ett träningspass som är mer anpassat för alla typer av människor är 

mycket mer uppskattat av medlemmarna och jag tror att det kommer hålla mycket bättre i 

längden. Jag tror bara att ett nytt träningspass behöver lite tid på sig att växa. Sedan får man 

inte glömma att innebandy och fotboll fortfarande är väldigt populära träningspass så 

självklart borde dessa finnas kvar, men jag tror mycket på att anpassa träningarna mer för alla 

än enbart några specifika personer.  

 

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! Uppgiften för 

nya sportmästaren blir därför att fixa ett lag till turneringen. 

 

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!         

 

Emma Nilsson 

Sportmästare  

Juridiska föreningen vid Umeå universitet  

 

 



Klubbmästare  

Nyckeln till 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. Mitt verksamhetsår inleddes med att 

jag bokade in samtliga EPP:er samt tentafester. Vidare bokade jag in en extra sittning under 

hösten vilken blev väldigt lyckad, sittningsgruppen gjorde ett väldigt bra jobb och många 

uppskattade en extra sittning under höstterminen.  

 

Jag tyckte att det fanns en del punkter som kunde förbättras och jag lade tidigt fokus på att 

göra barlagsarbetet mer attraktivt. Genom att införa ett belöningssystem blev intresset lite 

högre. Något som gav större resultat var dock barlags-kickoffen på hösten, den hölls när de 

nya studenternas nollning var över. Kickoffen gjorde att en del fick upp ögonen för barlaget 

och det underlättade arbetat för KC.  Jag vill ta detta tillfälle att tacka JF:s två kvällschefer på 

E-Puben, Julia Lavemäki och Linus Wendelin, för deras engagemang och arbetsglädje som 

verkligen har underlättat mitt arbete. Utan deras arbete skulle mitt verksamhetsår ha varit 

betydligt jobbigare än vad det var, särskild med hänsyn till att det hölls en EPP i månaden.   

 

Snow Wars blev ett väldigt lyckat event, dels på grund av att det fanns mycket snö och dels 

för att samarbetat med sportmästare Emma Nilsson gick väldigt bra. Många internationella 

studenter var med, många medlemmar från JF engagerade sig genom att grilla korv. Star 

Wars-dräkterna var också väldigt uppskattade. Jag hoppas traditionen lever vidare.   

 

Finsittningen på Rex var även ett lyckat event och ett mycket fint slut på insparken. 

Finsittningsgruppen gjorde ett fantastiskt bra jobb och förtjänar allt beröm de kan få. Vidare 

var jag med och tog fram en krishanteringspolicy som JF kan jobba internt med. Denna kan 

aktualiceras vid speciella incidenter under insparken eller annars under terminernas gång.  

 

Under vårterminen bestämde jag mig för att fortsätta med 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. 

 

Något som kan förbättras till nästkommande år är att ha en närmare samarbete med HHUS, 

vilket tillträdande klubbmästare kan genomföra genom att prata med KC och se till att de 



närvarar på möten med HHUS och får anteckningar därifrån. Ett konkret förslag är att se till 

så HHUS fixar en lista på hur tekniken funkar samt att de ser till så alla saker (kontroller, 

mikrofon etc.) finns på plats inför varje EPP.  

 

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. Att få 

avsluta på topp med en sittning under skiweek var helt magiskt. 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 Amanda 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. 

 

Johanna Grundberg 

Klubbmästare verksamhetsåret 2018, Juridiska föreningen vid Umeå universitet 



Ordförande för juriststudenternas rådgivning (JR) 

Juriststudenternas rådgivning (JR) besvarar kostnadsfritt allmänhetens juridiska frågor. Jag 

klev på rollen som Ordförande för JR i samband med föreningens årsstämma i februari 2018. 

Vid denna tidpunkt hade jag redan valt in Fanny Bergqvist som vice ordförande för JR. 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. 

 

JR hade vid början av mitt verksamhetsår levt sitt första år utan Lawline och tappat många 

medlemmar sedan 2017. Min högsta prioritet var därför att försöka locka tillbaka gamla 

medlemmar och samtidigt värva nya medlemmar, för det fanns definitivt tillräckligt med 

ärenden för alla. Jag och Fanny inledde året med en infokampanj på Facebook och fixade fika 

(världens bästa publikdragare!), vilket gav mycket bättre resultat än vad vi hade förväntat oss. 

På första mötet fick vi ungefär 20 nya tillskott till föreningen, och allt var frid och fröjd. Vi 

märkte dock snabbt att vi hade fått för många rådgivare jämfört med antalet ärenden, vilket 

tyvärr ledde till att vi tappade flera medlemmar innan de ens hunnit börja arbeta på riktigt. I 

ett försök att behålla de nya tillskotten genomförde vi vårt årliga studiebesök på Kaiding, som 

ändå var uppskattat från Kaidings sida men ingenting som jag eller medlemmarna tyckte var 

något speciellt. Trots studiebesöket och diverse medlemstapp lyckades jag och Fanny ändå 

samla en liten men gedigen skara som skulle återkomma varje möte och skapa en väldigt 

trevlig stämning inom gruppen, vilket är den bedrift jag är stoltast med under mitt 

verksamhetsår. När jag själv satt som rådgivare inom JR tyckte jag att den där roliga 

sammanhållningen saknades inom föreningen, den som jag haft varje dag med världens bästa 

styrelse® och som verkligen lyfter allt ideellt engagemang. Något av det viktigaste för 

Mattias att med sig blir att försöka bevara den stämningen, för det är så vi kan vinna över 

medlemmar från Lawline.  

 

Efter sommaren fortsatte verksamheten som vanligt, med ett undantag: fika på lunchmötena! 

Detta tyckte jag och Fanny var det bästa sättet att regelbundet locka medlemmar och samtidigt 

behålla våra trogna, och det gladde mig att Mattias fick en ännu större budget till 2019 än vad 

jag hade under mitt år. Som ännu ett tack till våra rådgivare genomförde vi ett till studiebesök 

på Brottsoffermyndigheten med en mindre grupp, och det är något jag hoppas vi kan fortsätta 



med även kommande år då jag är övertygad om att alla tyckte det var både informativt och 

roligt.   

 

Vice ordförande för JR, Fanny Bergqvist, har haft en extremt viktig roll i arbetet med JR 

under detta verksamhetsår. Hennes roll initialt var att föra protokoll under mötena och 

kontrollera att ärenden besvaras som de ska, men utvecklades allt eftersom att studiebördan 

växte för oss T6:or. Tack vare Fannys otroliga engagemang för JR och föreningen i övrigt har 

hon alltid ställt upp och kollat upp ärenden som inte besvaras, krånglande medlemmar och allt 

som kan tänkas när jag inte hunnit eller orkat. Jag är fast övertygad om att ordföranden för JR 

även i framtiden kommer behöva en vice ordförande, som kan hjälpa till när arbetet krisar 

som mest. 

 

I slutet av året valde vi att använda resterande budgetpengar i posten till att bjuda rådgivarna 

på restaurangmiddag på Orangeriet. Detta var ett trevligt sätt att avsluta året på och tacka 

rådgivarna för deras otroliga arbete under året. 

Även om jag tycker att mitt verksamhetsår har varit lyckat överlag så finns det många 

aspekter med föreningen som går att förbättra. Med lite mer engagemang från ordförande och 

vice ordförande kan JR bli regionstäckande, med tiotals aktiva medlammar. Jag har tyvärr 

känt för egen del att studierna har tagit den tid som skulle krävas för att få JR dit jag önskar 

att det var idag, men jag är övertygad om att Mattias och Jesper har det engagemang som 

krävs för att utveckla föreningen åt det hållet.  

 

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, med både 

motgångar och framgångar. Tack till min Vice ordförande Fanny Bergqvist, utan dig hade JR 

inte existerat idag. Ett stort tack till mina styrelsekollegor för alla diskussioner och för att ni 

låter mig prata när jag ändå inte har något att tillägga. 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 Mattias Svanström, efterträdande vice 

ordförande Jesper Kröger och övriga i den tillträdande styrelsen stort lycka till med det 

kommande verksamhetsåret!         

 



Chefredaktör de Facto  

Jag efterträdde Anna Paulin-Rosell som chefredaktör för Juridiska föreningens tidskrift de 

Facto. Precis som föregående år startade även detta verksamhetsår med mycket administrativt 

arbete och ihopsättandet av en ny redaktion. Bytet av ansvarig utgivare dröjde en bit in på 

våren då de nya firmatecknarna skulle tecknas och erforderliga dokument beställas som 

bifogat material till blanketten. Det resulterade i att föregående chefredaktör, i samråd med 

denne, stod kvar som ansvarig utgivare i årets första upplaga.  

 

Jag sökte en ny redaktion redan i december som tillsattes i januari. I år valde jag att utöver 

Juristprogrammet vända mig till programmet Digital medieproduktion, som är inriktat mot 

design och media. Detta på grund av att chansen att hitta en lämplig layoutansvarig är större 

om informationen når människor som har kunskaper om design och layout. Redaktionen som 

tillsattes var  Erik Modin som layoutansvarig och Arijan Kan som redaktionschef.  

 

Även detta år har vi tillsammans valt att behålla uppskattade inslag, däribland  insändarsidan 

och de Facto frågar. Vi valde att lägga extra mycket tid på att uppvärdera och marknadsföra 

insändarsidan då vi ansåg att en plattform för bred diskussion är både nödvändig och rolig. 

Arbetet har lönat sig väl och de Facto har mottagit många insändare från medlemmarna. En 

del av dem har krävt svar från såväl JF som institutionen och vi har gjort vårt yttersta för att 

bemöta medlemmarnas åsikter i följande nummer i den mån de Facto är rätt forum för 

diskussionen. Som föregående år har vi varit noggranna med att rapportera om större 

evenemang inom föreningen, genom både text från arrangörerna och bilder. Utöver detta har 

vi satt ett tema för varje nummer, men även lämnat utrymme för texter som faller utanför. 

Redaktionen har även lagt en del fokus på att uppdaterat de Factos utseende. Vi har arbetat 

mycket med färger, former, detaljer och typsnitt för att öka bättra på de Factos varumärke.  

 

Redaktionsmötena har likt föregående år varit frivilliga för skribenter, men mer eller mindre 

obligatorisk för den delen av redaktionen som haft mer bärande poster, d.v.s. chefredaktören, 

layoutansvarig och redaktionschefen. Det har även funnits en redaktionsgrupp på facebook 

innehållande medlemmar som engagerat sig i tidningen där diverse information gått ut om 

exempelvis redaktionsmöten. I gruppen har jag efter redaktionsmöten också givit förslag på 

temarelevanta texter och i samband med det efterlyst skribenter som vill skriva dessa. Jag har 

även annonserat ut datum och tider för redaktionsmöten i juristprogrammets grupp vilket lett 

till att engagerade medlemmar vid några tillfällen dykt upp.  



 

Under verksamhetsåret har de Facto blivit en momsbefriad tidning, vilket innebär dels att vi 

har fått ett nytt kundnummer och dels att vi inte längre ska betala moms för frakten. Det 

innebär även att JF kunnat kräva tillbaka pengarna som betalats för moms under de senaste 

fem åren.  

 

Under året har JF haft ett skriftligt avtal med tryckeriet Helhet reklam AB, som även tidigare 

år samarbetat med JF i detta avseende. Det skriftliga avtalet löpte ut 31 december 2018. Jag 

har rådgivit min efterträdare att se sig om efter ett annat tryckeri inför 2019 då samarbetet 

med Helhet Reklam AB av olika orsaker inte fungerat optimalt. 

 

För att nå ut till medlemmar med information om hur en kan bidra i redaktionen och intressera 

för läsning har redaktionen i år genomfört en EPP med tema halloween och tillhörande quiz 

där vinnande lag vann ett pris. En omslagstävling anordnades också där medlemmarna fick 

skicka in bilder kopplade till ett bestämt tema. Vinnande bidrag prydde omslaget och vann 

även ett pris. Ännu en insats för att öka intresse och inflytande var en enkät som skickades ut 

under hösten. Medlemmarna fick då rösta på olika teman, texter m.m. samt lämna egna idéer 

och förslag. Alla dessa insatser har syftat till att uppvärdera de Facto, öka 

medlemsengagemanget och intresset för läsning. De Facto är helt beroende av medlemmarnas 

bidrag och det är viktigt att mycket görs för att bättra tidningens varumärke.  

 

Vad gäller annonsörer är situationen i princip oförändrad från föregående år med undantag för 

Lindahl som inte längre samarbetar med JF. Dock har JF ett nytt samarbete med Cederquist 

som tar över Lindahls föregående annonsplats. Det kan också nämnas att Cederquist vid ett 

tillfälle köpte en annonssida i de Facto under hösten. De annonsörer vi har får sina 

annonsplatser i sina samarbetspaket med Juridiska Föreningen och är således förhandlade av 

marknadsföringsansvarige. 

 

Slutligen har mycket fokus lagts på överlämningen till efterträdaren. Arbetet med de Facto 

innehåller många variabler och en genomgående överlämning underlättar mycket för 

efterträdaren. Jag har även skrivit ett utförligt testamente, något som inte funnits varje år, i 

hopp om att det erbjuder skriftlig vägledning utöver den muntliga.  

 

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. 

 

Malin Fagerström 

Chefredaktör de Facto, Juridiska föreningen vid Umeå Universitet 

 

 

 


