Bilaga 1.
Valberedningens nomineringar till styrelsen 2020

Fanny Wikström Olsson, T3
Ordförande
För tredje (!) året i rad väljer Valberedningen att nominera en Fanny till posten som ordförande.
Fanny kom in till oss i Valberedningen med ett självsäkert och självklart sätt att föra sig på och
Valberedningen fick direkt en stark känsla för att Fanny besitter de egenskaper som krävs för en
ordförande. Hon vill öka samarbetet med medlemmarna och få dem att känna sig delaktiga i
föreningen, vilket enligt Valberedningen är något som stämmer väl överens med Juridiska
Föreningens värdegrunder. Fanny besitter naturliga ledaregenskaper som kommer föra både styrelsen
och hela Juridiska Föreningen framåt, vilket hon framförallt har visat i sin roll som general för årets
inspark. Valberedningen är säker på att hon kommer lyckas med sina mål.
Emilia Kylsäter, T3
Vice ordförande
Få personer har sådan inblick i Juridiska Föreningens arbete som Emilia har. Hon har stor erfarenhet
från tidigare engagemang inom Juristens Dag och årets inspark, vilket gett henne god insikt i vad
medlemmarna värderar i begreppet ”medlemsnytta’’. Emilia har vidare klara och tydliga ambitioner
med hur hon vill utveckla gästföreläsningarna under utbildningen. Emilia har med sitt sympatiska sätt
och sin flexibilitet visat att hon kommer stötta upp för alla övriga styrelsemedlemmar i vilka frågor
det än må vara.
Elvira Ferm, T1
Ekonomiansvarig
Att ansvara för föreningens ekonomi kräver goda förkunskaper om ekonomi och en stor driftighet. Det
är därför som Valberedningen med stor säkerhet nominerar Elvira till posten som föreningens
ekonomiansvarig. Trots sin korta tid i Umeå har Elvira redan hunnit engagera sig i både insparken och
Juristens Dag, något som Valberedningen ser som mycket positivt. Med tidigare erfarenhet från
bokföring och eget företagande tror Valberedningen att Elvira med sin sociala kompetens kommer ge
medlemmarna valuta för sitt medlemskap.
Johanna Häggbom Holmlund, T3
Informationsansvarig
Johanna har visat framfötterna genom att engagera sig i flera aktiviteter såsom huvudfadder under
insparken och nu som marknadsansvarig för Juristens Dag. Framförallt hennes kunskaper som
marknadsansvarig tror Valberedningen kommer passa bra på posten som Informationsansvarig.
Johanna är driven som person och är inte vara rädd för att hugga i där saker behöver göras, vilket
Valberedningen tycker passar utmärkt in i Juridiska Föreningens styrelse.
Emil Bergström, T5
Utbildningsansvarig
Emil är en person som kommer tillföra styrelsen mycket med sin livserfarenhet i allmänhet och sin
kunskap från utbildningsutskottet i synnerhet. Under intervjun visade han på ett brinnande intresse för

utbildningsfrågor och framhöll flera gånger att det är alla medlemmars åsikter som räknas och inte
enstaka individers. Valberedningen tror att Emils positiva inställning kommer bidra mycket både inom
styrelsen men också inom Juridiska Föreningen som helhet. Emil kommer axla detta ansvar med
bravur.
Ida Hedlund, T3
Marknadsansvarig
Posten som marknadsansvarig är ansvarsfylld och kräver god insikt om föreningens intressen och dess
samarbetspartners. Ida har redan genom sitt engagemang i marknadsutskottet och årets
Stockholmsresa börjat knyta kontakter med olika företag och eventuella samarbetspartners. Ida
påpekade att i Juridiska Föreningen är det medlemmarna som ska vara i centrum, en åsikt som
Valberedningen delar. Valberedningen är säker på att Idas verksamhetsår kommer ge medlemmarna
ännu fler möjligheter att möta framtida arbetsgivare och få god nytta för sitt medlemskap.
Lukas Todtenhaupt, T1
Sportmästare
Lukas har ett genuint intresse för sport vilket visat sig i hans tidigare utövande av såväl fotboll som
badminton. Det intresset, kombinerat med Lukas ständigt positiva energi är Valberedningen
övertygade om kommer smitta av sig på de övriga medlemmarna. Lukas har sedan dag ett på
juristprogrammet visat ett stort intresse för att få engagera sig inom Juridiska Föreningen och
övertygade Valberedningen om att han trots sin ringa tid på juristprogrammet redan har mycket att
tillföra. Lukas är öppen och inkluderande, egenskaper som passar perfekt i rollen som Sportmästare.
En lagspelare, helt enkelt!
My Gabrielsson, T1
Klubbmästare
För att driva posten som Klubbmästare krävs en person som är social, nytänkande och har en stor dos
energi. Trots sin korta tid i Umeå visade My konkreta exempel på nya aktiviteter som kan anordnas i
Juridiska Föreningens regi. Vidare visade hon på en bredd av ideér hur rollen kan utvecklas.
My har också genom UF drivit företag vars affärsidé var att planera event för företag, en kunskap
som gör att Valberedningen känner sig säkra med att My kommer kunna axla rollen som
Klubbmästare på ett bra sätt.
Chefredaktör de Facto
Valberedningen har valt att inte nominera någon till posten som Chefredaktör för de Facto.
Erik Uggla, T3
Ordförande Juriststudenternas Rådgivning
Med god erfarenhet från sitt engagemang som rådgivare har Erik stora visioner om hur han vill
förändra JR till det bättre. En idé om en rådgivning byggd på frivillighet, glimten i ögat och mycket
fika kommer med största säkerhet bli en succé bland föreningens medlemmar. Erik besitter även ett
lugn och en trygghet som kommer gynna såväl JR som styrelsen och Juridiska Föreningen i stort.
Valberedningen känner sig mer än trygga i att lägga ordförandeskapet inom JR i Eriks händer.

