
Verksamhetsmöte
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
2021-02-17

1 § Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Fanny Wikström Olsson.

2 § Mötets vederbörliga utlysande

Mötet utlystes på hemsidan 2021-01-28, kompletterande handlingar 2021-02-10 och
2021-02-11.

Mötet förklarades som vederbörligen utlyst.

3 § Val av mötesordförande

Fanny Wikström Olsson valdes till mötesordförande.

4 § Val av mötessekreterare

Johanna Häggbom Holmlund valdes till mötessekreterare.

5 § Val av två justerare

Till justerare valdes My Gabrielsson och Emilia Kylsäter.

6 § Val av två rösträknare

Till rösträknare valdes Alma Ottengren och Erik Uggla.

7 § Fastställande av dagordningen

Mötet fastställde dagordningen.
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8 § Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 21 personer.

9 § Genomgång av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

- Bilaga 1

Verksamhetsberättelserna som följer av bilaga 1 redogjordes för, vardera
styrelseledamot presenterade sin berättelse.

Mötet röstade för att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna genom
acklamation.

10 § Ekonomisk redovisning

- Bilaga 2

Resultat- och balansräkningen för det gångna verksamhetsåret redogjordes för av
ekonomiansvarig.

Mötet röstade för att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna genom
acklamation.

11 § Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret

- Bilaga 3

Revisionsberättelsen för det gångna verksamhetsåret redogjordes för av
ekonomiansvarig.

Mötet röstade för att lägga revisionsberättelsen till handlingarna genom acklamation.

12 § Fastställande av balans- och resultaträkning för det gångna
verksamhetsåret

- Bilaga 2

Mötet fastställde det gångna årets balans- och resultaträkning.
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13 § Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

Mötet beviljade ansvarsfrihet till den avträdande styrelsen för det gångna
verksamhetsåret.

14 § Beslut om budget

- Bilaga 4

Mötet fastställde budget för Juridiska föreningen verksamhetsåret 2021.

15 § Beslut om fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2021 fastställdes till 0 kr.

16 § Val av revisor

Stefan Brattlöf nominerades till revisor för Juridiska föreningen.

Mötet valde Stefan Brattlöf till revisor för Juridiska föreningen.

17 § Val av firmatecknare

Stina Brander och Patrick Vukovic valdes till firmatecknare var för sig för
verksamhetsåret 2021.

18 § Val av styrelse

Juridiska föreningens styrelse för verksamhetsåret 2021 fastställdes till:

Stina Brander, ordförande
Lydia Landin, vice ordförande
Patrick Vukovic, ekonomiansvarig
Katarina Perez Skogsborg, informationsansvarig
Julia Jonsson, utbildningsansvarig
Hanna Törnsén Fredriksson, marknadsansvarig
Douglas Westring, sportmästare
Naima Strömbäck, klubbmästare
Elmer Mårtensson Wallhult, chefredaktör de Facto
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Posten som ordförande för juriststudenternas rådgivning (JR) lämnas vakant tills
vidare.

19 § Val av valberedning

Mötet nominerade Lukas Todtenhaupt, Leo Pizarro Vargas och Malin Johansson till
valberedning för verksamhetsåret 2021. Lukas Todtenhaupt nominerades till
ordförande för valberedningen.

Mötet valde att tillsätta valberedningen i enlighet med nomineringarna.

20 § Övriga frågor

20.1. Val av inspektor

- Bilaga 5
Jan Leidö har nominerats till inspektor för Juridiska föreningen under mandatperioden
2021-2024.

Mötet valde Jan Leidö till inspektor för Juridiska föreningen för mandatperioden
2021-2024.

20.2 Beslut om möjlighet för ordförande och ekonomiansvarig att uppta kredit
om 40 000 kr.

Mötet beslutade att ordförande Stina Brander och ekonomiansvarig Patrick Vukovic
ska kunna uppta kredit om 40 000 kr.

20.3 Motion om stadgeändring

- Bilaga 6

Mötet biföll motionen genom acklamation.
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21 § Mötets avslutande

Mötets ordförande Fanny Wikström Olsson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet,

Johanna Häggbom Holmlund,
mötessekreterare

______________________
Justerat,
My Gabrielsson

______________________
Justerat,
Emilia Kylsäter

______________________
Justerat,
Fanny Wikström Olsson,
mötesordförande
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Verksamhetsberättelse 2020 
Juridiska föreningen vid Umeå universitet 
Ordförande

 

Verksamhetsåret 2020 har nu passerat och med det ska jag sammanfatta mitt arbete som ordförande.               
Jag lämnar över till varje enskild styrelsemedlem att sammanfatta det som faller under deras              
respektive post och kommer därmed endast kommentera föreningens arbete i stort samt vad jag har               
arbetat med under året. 
 
Som ordförande är mina främsta uppgifter att leda styrelsearbetet samt representera föreningen både 
lokalt och nationellt. Den lokala representationen har främst skett i form av möten med prefekten samt 
deltagande vid kårstyrelsens sammanträden. På prefektmötena får vi möjlighet att ta del av de beslut 
som tas på institutionen samt dela med oss av vårt arbete inom föreningen, vilket har varit ett 
värdefullt samarbete under året som gått. Jag har även deltagit vid kårstyrelsens sammanträden där jag 
informerat om vad som sker inom föreningen, haft möjlighet att yttra mig i beslutsfrågor samt tagit 
del av kårstyrelsens arbete. 
 
Under året har jag representerat föreningen nationellt genom att inledningsvis åka till ett av de övriga 
lärosätena för att delta i ett ordförandemöte och efter covid-19 började spridas så har detta skett på 
distans via zoom. På dessa möten samlas representanter från samtliga sju Juridiska föreningar i 
Sverige. Här delar vi med oss av våra respektive arbeten och diskuterar fram lösningar på eventuella 
problem som uppstått. Under verksamhetsåret 2020 har en central fråga varit att hitta digitala 
lösningar för verksamhetens olika grenar och på så sätt bibehålla kontakten med medlemmar. Det har 
varit ett givande utbyte med många inspirerande tankar och idéer. 
 
Mitt verksamhetsår har till stor del präglats av corona vilket medfört att vi tyvärr inte haft möjlighet 
att verkställa allt det vi hade hoppats på som styrelse. Vi har istället försökt genomföra traditionella 
inslag med nya metoder och hjälpmedel samt lagt fokus på utveckling av verksamheten. En särskilt 
viktig fråga har i år varit utbildningsbevakning med anledning av distansundervisningen och det 
infördes en funktion kallad “Synpunkter på utbildningen”, med syfte att göra det enklare för studenter 
att anonymt kommentera utbildningen. Även funktionen JF klaga har varit ett bra hjälpmedel för detta 
ändamål och de åsikter som vi tagit del av har förmedlats till institutionen via utbildningsansvarig. 
Vidare har det hållits digitala event och olika interaktiva aktiviteter med medlemmar t.ex. tävlingar 
via sociala medier i ett försök att engagera, trots den speciella situation som varit.  
 
Utöver det ovan nämnda fick vi lov att hålla en fysisk inspark i början av höstterminen under ledning 
av insparksutskottet. Fokus låg på anpassning till de restriktioner som gällde med anledning av 
coronaviruset. Faktum till trots var det en lyckad tillställning som verkar ha uppskattats av de nya 
studenterna och gett dem en god start på deras studietid.  
 
Inför insparken insåg vi att en del förtydliganden behövdes i det insparkskontrakt som infördes under 
tidigare verksamhetsår, vilket vi även kompletterade med ytterligare interna riktlinjer för styrelsen att 
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förhålla sig till. I likhet med tidigare år så höll vi även en fadderutbildning för att 
uppmärksamma de engagerade på innehållet i det kontrakt som skrevs under samt 
JF:s och Umeå Studentkårs policys.  
 
Under den lågintensiva tid som varit för JF har jag, vice ordförande samt marknadsansvarig med hjälp 
av inspektor även tagit tillfället i akt att skriva förslag på ändringar av stadgan i ett försök att både 
förnya och förbättra dess innehåll. Med styrelsens godkännande har motionen om ändring lagts till 
inför verksamhetsmötet. Det blir dock upp till mötet om motionen för föreningen röstas igenom eller 
inte. 
 
Under en tid har föreningen haft svårt att få personer att engagera sig. Det handlar om allt från att söka 
till styrelsen och vara med i utskott till att söka till arbetsgrupper inför Juristens dag. Under förra året 
arbetades ett förslag på engagemangssystem fram som vi valde att göra om. Vi bestämde oss för att 
istället designa och köpa in pins som representerar olika typer av engagemang inom föreningen. 
Förhoppningsvis blir detta ett uppskattat inslag i verksamheten och en mer varaktig symbol för 
medlemmars engagemang . Det hade vidare varit kul att se utdelningen av pins utvecklas till en 
tradition inom JF, eventuellt med en tillhörande sittning för engagerade eller liknande. 
 
Under våren tillsattes projektansvariga för Juristens dag, då med förhoppningen om ett fysiskt JD. 
Tyvärr insåg vi att det inte skulle vara möjligt och PA fick snart ställa om och börja planera inför ett 
digitalt event. Temat för i år var “ett samhälle i kris”, ett passande tema efter året som gått. Tack vare 
PA:s och arbetsgruppernas hårda arbete blev Juristens dag återigen lyckat trots att det för första 
gången någonsin genomfördes i ett digitalt format. Stort tack för ert engagemang! 
 
Avslutningsvis skulle jag vilja tacka för det förtroende jag fått i min roll som ordförande. Jag vill även 
tacka min styrelse för året vi haft tillsammans. Även om det inte riktigt blev som vi tänkt oss, har vi 
hela tiden försökt hålla modet uppe och göra det bästa av situationen. Vi lämnar nu över till nästa 
styrelse som har mitt fulla förtroende. Stort lycka till med ert år och arbetet inom föreningen! 

 
 
Fanny Wikström Olsson 
Ordförande 
 
Helsingborg 2021-02-05 
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Verksamhetsberättelse 2020 
Juridiska föreningen vid Umeå universitet   
Vice ordförande

 

En ny styrelse för verksamhetsåret 2021 tar snart över och det är dags för mig och resterande styrelse                  
2020 att tacka så mycket för oss. Det har minst sagt varit ett utmanande år där fokus legat på att hålla                     
föreningen levande under Covid-19 då vi försökt att hitta nya sätt att finnas där för våra medlemmar                 
trots distansen. Jag skulle även vilja mena på att stor vikt har legat vid Juridiska föreningens                
utbildningsfrämjande verksamhet där Julia gjort ett fantastisk jobb för att få medlemmarnas åsikter             
hörda i dialogen med institutionen. Insparken har varit ett av våra största event som stod i centrum                 
under höstterminen där vi arbetade för att vidareutveckla insparkspolicyn för att få en ännu roligare               
och tryggare inspark för våra nya studenter. Vi har även infört ett nytt engagemangssystem som jag                
hoppas nya styrelsen kan få igång och som ska underlätta för att få fler engagerade till föreningen.  
 
Min tid som Vice ordförande har varit otroligt kul och jag har arbetat med en bredd av projekt inom                   
föreningen. Verksamhetsåret började intensivt då jag direkt tog över och påbörjade arbetet med             
Svenska juridiska mästerskapen (SJM) samt rättegångstävlingen som vi anordnade tillsammans med           
ELSA och NYWA. Dessa två projekt var fokuspunkt första halvan av vårterminen då det var mycket                
att göra inför tävlingarna med marknadsföring och planering. Rättegångstävlingen med ELSA blev            
lyckad och vi kunde genomföra finalen innan allt lades om till distans. Lokalfinalerna för SJM 2020                
hann vi dessvärre aldrig genomföra och tävlingen 2020 ställdes tillslut in.  
 
Parallellt med SJM och rättegångstävlingen fick jag även gå in och ansvara för posten som               
Utbildningsansvarig under tiden den var vakant. Jag fick hjälp av tidigare Utbildningsansvarig och             
utbildningsutskottet så min huvuduppgift var att vara JF Umeås ledamot i JURO. Arbetet bestod i att                
skriva en ortsrapport och vara med på det första JURO-mötet vilket även innebar att jag fick åka med                  
Ordförande till Karlstad för att representera JF Umeå där. Strax efter tillsattes Utbildningsansvarig             
och jag lämnade över uppdraget.  
 
Andra halvan av vårterminen hade jag planerat en gästföreläsning som tyvärr ställdes in på grund av                
Covid-19, och arbetat lades om och fokus blev på att hantera distansen och hålla föreningen flytande.                
Generellt har jag under året fått vara flexibel då det behövts stöd på olika delar i föreningen. Jag                  
ansvarade för ansökningen av ett bidrag från SESUS, har på olika sätt varit ett stöd för ordförande där                  
jag bland annat har fått hoppa in och lett styrelsemöten samt deltagit på ett kårstyrelsemöte. Jag har                 
även varit delaktig i ett utskott i JURO i arbetat för att söka MUCF bidraget samt även varit med och                    
skrivit motioner till våra egna stadgar. Under höstterminen arbetade jag mycket med insparken och då               
jag tillsammans med ordförande utvecklade insparkspolicyn, var aktiv i dialogen med generalerna och             
i den löpande kontakten med kåren i och med Covid-19. I år krävde posten som Vice ordförande en                  
flexibilitet från min sidan då det innebar mycket inhopp i de löpande arbetet och då jag i övrigt ville                   
vara en positiv och stöttande ledamot gentemot de andra posterna i deras olika projekt. 
  
Under min tid som Vice ordförande har jag anordnat en gästföreläsning som ägde rum under               
vårterminen. En målsättning inom föreningen är att under verksamhetsåret anordna fyra           
gästföreläsningar. I år har vi, till skillnad från förra året, haft budget för detta men anledningen bakom                 
att vi endast hade en beror helt enkelt på de komplikationer som corona innebar. Gästföreläsningen               



som anordnades var med arbetspsykologen och forskaren Jens Näsström som specialiserat sig på             
jurister och haft samarbeten med både Advokatsamfundet och olika juristbyråer. Jens höll i en              
föreläsning på distans med temat “Hållbar framgång på byrån: 7 tankefällor”. Han pratade om              
advokatbranschen kopplad till psykisk stress och “juristångest” för att sedan ge konkreta tips till hur               
man kan arbeta runt de faktorer som skapar dessa fenomen. Det var en mycket uppskattad föreläsning                
som många upplevde var givande. Målet var att ge en lite annorlunda föreläsning som lockade en                
större bredd av medlemmar och som var ett led i föreningens arbete med medlemmarnas psykiska               
välmående. 
  
Sammanfattningsvis upplever jag att det varit ett krävande år som inte alls blev så som jag hade                 
förväntat mig när jag klev på posten som Vice ordförande. Trots detta är jag väldigt nöjd då jag anser                   
att vi lyckades ställa om och att vi har lärt oss otroligt mycket i att driva en förening under en                    
pandemi. Det känns även otroligt kul att vi lyckats tillsätta en ny styrelse som kommer fortsätta hålla                 
föreningen levande. Jag tror även att den kunskap vi nu har fått under året även kan föras vidare till                   
nästkommande styrelse och att deras arbete snabbare kan komma igång. Jag hoppas att den nya               
styrelsen kan fortsätter ha den goda kontakten med institutionen som vi haft och att de lyckas ge ett                  
fortsatt sammanhang till medlemmarna trots distansen. 
 
  
Jag vill tacka alla medlemmar och övriga ledamöter i avgående styrelse och jag önskar min               
efterträdare och nästkommande styrelse lycka till! 
 

 
  
Emilia Kylsäter 
Vice ordförande 
  
Umeå 2021-01-18 
  
 
 



 
 
Verksamhetsberättelse 2020 
Juridiska föreningen vid Umeå universitet   
Ekonomiansvarig

 

Vilken upplevelse det har varit! Efter att ha blivit invald som ekonomiansvarig under ett 
extrainsatt medlemsmöte den 29:e september 2020 har tiden verkligen flugit förbi. Trots detta 
känner jag att jag har hunnit underrätta mycket under min korta tid inom styrelsen.  
 
Mitt fokus har från början varit att effektivisera bokföringsrutinerna genom att digitalisera så 
mycket som möjligt i bokföringsprogrammet Visma spcs. Tidigare skrevs kontoutdrag för 
varje dag ut på papper för att sedan sättas in i en pärm med matchande underlag. Nu finns 
rutin för att alla kontoutdrag samt underlag som inkommit elektroniskt, arkiveras digitalt i 
Visma. Denna åtgärd är jag övertygad kommer hjälpa min efterträdare samtidigt som det 
värnar om miljön att inte behöva skriva ut hundratals pappersark. Detta gör även att 
föreningen inte behöver spara underlag i mer än tre år i fysiskt format. 
 
För medlemmarna är det viktigt att se att deras pengar kommer till nytta inom föreningen och 
därför har bokföringen skötts så transparent som bara möjligt genom att bokföra intäkter och 
utgifter så att de speglar vad pengarna egentligen har använts till. Jag har även funnits 
tillgänglig för att bolla idéer med övriga styrelsen om hur vi kan skapa medlemsnytta i tider 
där vi begränsas så mycket av denna globala pandemi. En god kommunikation har även förts 
med ansvariga för Juristens dag som har gjort ett otroligt bra jobb med att hålla en digital 
mässa. 
 
Förutom bokföring har jag löpande skött fakturering, in- och utbetalningar samt budgetering. 
Bokslutsperioden har varit som mest hektisk. Med endast en grundläggande förståelse för 
ekonomiskt arbete har jag dragit många nya lärdomar och med hjälp av Stefan Brattlöfs 
rådgivning har det mesta gått att lösa utan något problem. 
 
Jag skulle vilja passa på att tacka övriga styrelsemedlemmar för ett gott samarbete och ge 
dem stor eloge för deras engagemang och vilja att förmedla medlemsnytta inom förening i 
dessa prövande tider. Lycka till styrelsen 2021! Jag ser en ljus framtid för såväl samhället 
som för vår förening! 
 

 
 
Erik Dunbäck Pekkari 
Ekonomiansvarig 
 
Umeå 2021-01-21 



 
 
Verksamhetsberättelse 2020 
Juridiska föreningen vid Umeå universitet 
Informationsansvarig

 

Första tiden bestod mitt arbete främst av löpande underhåll, d.v.s. upprätta protokoll, uppdatera 
hemsidan, skicka ut nyhetsbrev och ta emot “student för en dag”. Väldigt kort efter vårt tillträde 
stängde i princip hela verksamheten ner och så fortsatte det under våren. Det var väldigt tråkigt och 
jobbigt i stunden. Vi alla hade gått in med så mycket förväntningar och så dök ett sådant hinder upp! I 
backspegeln är jag stolt över styrelsens mod och engagemang som fortsatte på en hög nivå trots den 
rådande situationen.  
 
Vi fortsatte trots situationen våra möten varje vecka - fast digitalt då. Under sommaren arbetade jag 
tillsammans med ordföranden och vice ordföranden på fadderutbildningen som vi ville hålla för 
programmets faddrar innan insparken drog igång under hösten. Vi såg även över och reviderade 
insparkskontraktet något.  
 
Hösten kom och vi fick en helt fantastisk mottagning för de nya studenterna! Äntligen fick vi göra 
mer av det som en styrelse ska göra. Vidare beslutade jag mig för att sluta skicka ut nyhetsbrev och 
istället uppdatera sociala medier med “Händer i JF i veckan”.  
 
Planeringen av examen drog igång trots stor osäkerhet över det rådande läget. Jag jobbade tätt med 
Universum och vi funderade på många olika alternativ, vi hade både plan A, plan B och plan C för att 
kunna genomföra något i alla fall! Tyvärr fick vi i slutändan besluta att skjuta upp examen ändå. Jag 
hoppas att det ska gå att anordna något för avgångsklassen under vårterminens gång istället.  
 
Trots ett tokigt år så har det här uppdraget varit otroligt givande. Jag är oerhört glad att ha fått ett sånt 
här ansvar och en sådan erfarenhet under min studietid. Min tid i Juridiska föreningens styrelse 
kommer jag alltid se som en fjäder i hatten. Jag är därför väldigt tacksam till medlemmarna för 
förtroendet och jag är så tacksam över samarbetet jag fått ha med alla i styrelsen!  
 

 
 
Johanna Häggbom Holmlund 
Informationsansvarig 
 
Umeå 2020-01-26 

 



Verksamhetsberättelse 
Juridiska föreningen Vid Umeå Universitet  
Utbildningsansvarig  
 

Jag tillträde som utbildningsansvarig i Juridiska föreningens styrelse efter ett extrainsatt 
medlemsmöte i mars 2020. Anledningen till detta var att min företrädare som valts in i 
styrelsen i februari 2020 valde att avsäga sig sitt uppdrag.  

Rollen som utbildningsansvarig har inneburit att jag har kontinuerligt bevakat den utbildning 
som tillhandahålls av Juridiska institutionen i Umeå. Denna bevakning har utförts med syftet 
att främja kvalitén på utbildningen och har genomförts på flera olika sätt. Mer om detta 
presenteras nedan. Precis som övriga delar av Juridiska föreningens verksamhet har även 
studiebevakningen och de studierelaterade frågorna påverkats kraftigt av Covid-19. 
Framförallt har pandemin medfört att en ny typ av studiefrågor och problem har lyfts, att 
många roliga evenemang har tvingats ställas in samt att i princip all verksamhet har ägt rum 
på distans.  

Möte med studierektorn  

Under hela verksamhetsåret har jag och studierektorn för Juridiska institutionen, Nina Nilsson 
Rådeström, haft regelbundna möten. Under dessa möten har jag framfört åsikter, synpunkter 
och förslag på förbättringar från studenter och fått hjälp att hantera olika typer av frågor 
rörande studiemiljö och utbildning. Vidare har vi diskuterat olika typer av lösningar och 
problem som uppdagats på grund av den snabba omställningen till digitalundervisning men 
även sådana frågeställningar som påverkar studenterna oavsett Covid-19. Som exempel kan 
nämnas betygssystemets vara eller icke vara, digitala tentapärmar vid tentamen i sal samt 
platsbristen på universitetet. Studierektorn har utöver detta även under dessa möten hållit mig 
uppdaterat om vilka frågor som Juridiska institutionen arbetar med för tillfället. Samarbetet 
har fungerat mycket bra vilket är en av anledningarna till att så mycket har kunnat diskuterats 
och lösas under dessa möten.  

Nytt för detta verksamhetsår är att jag sammanställt våra möten och publicerat dessa 
sammanställningar på Juridiska föreningens hemsida. Detta för att inkludera och öka insynen 
för våra medlemmar i vilka frågor som har lyfts och vad Juridiska institutionen har för 
inställning till olika frågeställningar. Men även för att studenterna som hör av sig till mig som 
utbildningsansvarig ska få återkoppling och bekräftelse på att deras åsikter och frågor lyfts.  

Juridiska föreningens utbildningsutskott & kursombud  

För att utbildningsbevakningen ska vara så uppdaterad och så allsidig som möjligt krävs det 
flera olika perspektiv på utbildningsbevakningen. Därför har jag haft ett utbildningsutskott 
bestående av representanter (kursombud) från alla olika terminer på juristprogrammet. Detta 
utskott har sammanträtt vid ett flertal tillfällen under varje termin och under vilka 
kursombuden har framfört klassens synpunkter och frågeställningar angående utbildningen 
och arbetsmiljön. Vi har även under dessa möten diskuterat olika förslag på lösningar på, av 
studenterna, upplevda problem och för- och nackdelar med dessa. Jag anser att kursombuden 
har en central roll i att utbildningsbevakningen håller en hög kvalité och jag har därför valt att 



ha två kursombud från varje klass för att på så sätt kunna fånga upp så mycket som möjligt på 
de olika terminerna.  

 

Juridiska intuitionens Utbildningsutskott  

Detta utbildningsutskott administreras av studierektorn Nina Nilsson Rådeström och består av 
representanter från Juridiska institutionen samt Juridiska föreningens utbildningsansvarig 
tillsammans med två kursombud i egenskap av studentrepresentanter. Utskottet behandlar 
utbildningsfrågor som berör juristprogrammet, men även andra kurser som institutionen 
tillhandahåller. Min roll som utbildningsansvarig har främst varit att uppdatera om arbetet 
med utbildningsfrågor som pågått i Juridiska föreningen och föra studenternas talan i diverse 
spörsmål som tagits upp under mötena. Mötena har varit mycket givande och jag upplever det 
som att institutionen värdesätter och lyssnar på studenternas synpunkter. Jag hoppas att det 
goda samarbetet fortsätter även under kommande år eftersom detta är en viktig förutsättning 
för att Juridiska föreningen ska kunna driva utbildningspolitiska frågor framgångsrikt. 

Studentombud och SAMO  

Ytterligare en del av utbildningsbevakningen är att ha regelbundna möte med Umeå 
studentkårs studentombud och utbildningsbevakare vid samhällsfakulteten. Under 
vårterminen var det Arvid Eklund och efter honom tillträdde Johanna Mikkelsen Strömstedt. 
På dessa möten har jag blivit informerad om vad som pågår i fakultetsnämnden, 
utbildningskommittén och kåren vilket har varit användbart då jag har fått insyn i vad som 
diskuteras på högre nivåer inom universitetsledningen och på andra utbildningar. Jag har 
vidare informerat studentombudet om vad som pågår i Juridiska föreningen och vilka 
utbildnings- och arbetsmiljöfrågor som varit aktuella just då. Under dessa möten har även 
olika idéer avseende utbildnings- och studerandearbetsmiljöfrågor diskuterats. Enligt min 
mening har samarbetet fungerat bra.  

Studerandearbetsmiljöombud (SAMO) söker vinna studenternas medverkan i 
arbetsmiljöarbetet och företräder studenterna i dessa sammanhang, samt är en resurs och 
samtalspartner till prefekten. Umeå studentkårs studentombud är huvudansvariga för alla 
SAMO:s. Det är alltså ett nätverk av studenter och anställda på universitetet som finns till för 
att säkra arbetsmiljön på universitetet. Inför verksamhetsåret fick jag en utbildning av kåren 
om vad det innebär att vara SAMO och till mina uppgifter hör b.la. lyfta frågor som påverkar 
de studerandes arbetsmiljö och ta initiativ till att brister uppmärksammas och åtgärdas.   

Juris studerandes riksorganisation (JURO)  

Under detta verksamhetsår har jag representerat Juridiska föreningen Umeå nationellt. Dock 
inte genom att delta på de traditionsenliga balerna som anordnas vid de olika 
juristprogrammen i Sverige. Istället har jag deltagit i digitala möten där alla lärosäten som 
tillhandahåller juristprogrammet har varit representerade. Dessa möten har hållits i regi av 
Juris studerandes riksorganisation (JURO) i vilken jag även har suttit som ledamot i. 

JURO är en nationell samarbetsorganisation som samlar representanter från de olika juridiska 
föreningarna i Sverige och arbetar med studentfackliga och utbildningspolitiska frågor. Under 
mitt verksamhetsår hade vi både formella JURO-möten samt informella JURO- möten 



bestående av arbetsgruppsmöten och av workshops med specifika teman. De formella JURO-
möten har framförallt adresserat sådana frågeställningar som kräver att beslut fattas samt hur 
och vilket arbete som JURO ska bedriva. Arbetet i arbetsgrupperna har fokuserats på att 
genomdriva olika projekt inom JURO. Exempelvis har jag deltagit i en arbetsgrupp som haft 
till uppgift att ta fram en enkät vars syfte är att utreda den psykiska hälsan bland studenterna 
på juristprogrammet. Arbetet inom JURO har vidare bestått av att b.la. fortsätta med arbetet 
att få fram en ansökan om MUCF-bidrag, frågan om betygssystemets vara eller icke vara och 
att ta fram olika typer av skrivelser angående de nya antagningsreglerna för notarier. Dessa 
olika möten har varit ett utmärkt tillfälle för att utbyta erfarenheter och kunskap mellan 
orterna och jag anser att samarbetet fungerat utmärkt.  

Samarbete mellan terminerna  

Varje år brukar Juridiska föreningen anordna en s k tentamensfika för studenterna som läser 
den första terminen på juristprogrammet inför deras första tentamen. Detta var något som jag 
valde att fortsätta med men jag valde att inkludera både Juridiska föreningens styrelse och 
Juridiska föreningens utbildningsutskott. Anledningen till detta var att jag på så sätt kunde 
dela in studenterna i mindre grupper vilket både var ett måste utifrån rådande omständigheter 
men de innebar också att fler studenter vågade ställa fler frågor. Evenemanget var mycket 
uppskattat.  

Jag valde även att hålla en föreläsning för studenterna på termin ett angående basgruppsarbete 
då detta är en central del av utbildningen. Tyvärr kunde jag inte hålla den live på grund av 
rådande omständigheter men med hjälp av kursansvarig så gick det att genomföra digitalt. 
Fokus för föreläsningen var att ge studenterna diverse råd rörande hur det är att arbeta i 
basgrupp och studierna på juristprogrammet i allmänhet. Även detta var uppskattat, både av 
studenter och lärare.  

Juristen lilla rättshandbok  

Juristens lilla rättshandbok är en handbok skriven av Mattias Hjertstedt, universitetslektor vid 
juridiska institutionen, med mallar inom juristprogrammets olika rättsområden. Boken har 
funnits i flera år och har varit mycket uppskattad av studenterna då den har varit till stor hjälp 
vid studier och tentamensskrivningar. Under detta verksamhetsår beslutade styrelsen 
tillsammans med Mattias att trycka upp fler exemplar av den fjärde upplagan av handboken. 
Boken har sålts löpande under året men framförallt i samband med insparken.  

Enkät att anonymt framföra synpunkter på digitalundervisningen  

Covid -19 medförde att många, stora och snabba omställningar behövde genomföras på 
juristprogrammet samt att studenterna inte har kunnat träffas på universitetet. Därför ansåg 
jag tillsammans med övriga styrelsen att det var av yttersta vikt att skapa ett forum där 
studenterna anonymt kunde höra av sig till mig som utbildningsbevakare angående 
utbildningsfrågor. Därför skapade vi med hjälp av ett verktyg i Google-drive en anonym enkät 
där alla studenter kan skicka in sina synpunkter och åsikter på utbildningen och fäste den 
högst upp Facebook-gruppen ”Juristprogrammet i Umeå” och ”Juridiska föreningen Umeå”. 
Detta har, utifrån den mängden svar, varit väldigt uppskattat av studenterna och det har gett 
mig ett bra underlag inför mötena med Juridiska institutionen. Min förhoppning är att forumet 
får leva vidare.  



 

Avslutande kommentar  

Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar i Juridiska föreningen för förtroendet de visat 
genom att rösta in mig som utbildningsansvarig för verksamhetsåret 2020. Jag önskar den 
tillträdande styrelsen, och i synnerhet min efterträdare, ett stort lycka till i det fortsatta arbetet! 

Julia Netinder  

Utbildningsansvarig  

Umeå, 2021-01-18 



 
 
Verksamhetsberättelse 2019 
Juridiska föreningen vid Umeå universitet 
Marknadsansvarig

 

Då var det äntligen dags att summera mitt år som marknadsansvarig för Juridiska föreningen 
vid Umeå universitet.  
 
När jag klev in i min roll var alla samarbetsavtal fixade och jag hade en klar tidslinje över 
mitt arbetet. Detta var skönt då tiden jag hade krävdes för att sätta mig in i rollen som 
marknadsansvarig. I början av 2020 beställdes även representationsjackorna som i år blev 
västar. Vi bytte ut de tidigare jackorna mot något som skulle kunna bäras både inne och ute, 
över en jacka likväl som över en t-shirt. Dessvärre blev västarna en besvikelse när de anlände 
och hade jag fått göra om det på nytt hade jag istället valt att verka för att utveckla de 
ordinarie jackorna.  
 
När det kommer till marknadsföringen har vi fortsatt med användande av appen ”Canva” – 
som även resten av styrelseledamöterna använder sig av. Under året hade jag som mål att få 
upp fler inlägg på våra medlemmar i våra sociala medier och till en början gick det framåt 
enligt plan. Dessvärre slog Covid-19 till och våra sociala medier övergick till att vara helt 
informativa plattformar.  
 
Under året så fanns mängder av event med våra samarbetspartners inbokade. Dessvärre var 
det enda som hanns med ett event med Indek, Hhus och PIR, efter att Covid-19 slog till var vi 
nämligen tvungna att tänka om gällande de restriktioner och rekommendationer som kom att 
införas. De event vi planerat lyckades dock i mångt och mycket genomföras digitalt på olika 
sätt, bland annat så erbjöd Mannheimer Swartling pluggstugor för ett antal terminer vilket 
fungerade som ett studiestöd inför tentamen. Med linklaters höll vi ett event där deltagarna 
fick sitta i en föreläsningssal då Linklaters föreläste via en overhead, det var ett utmärkt 
tillfälle att kunna bjuda våra medlemmar på fika. Vid samtliga digitala event kom studenter 
från olika terminer, vilket känns både roligt när föreningen arrangerar den här typen av 
evenemang trots att de sker digitalt.  
 
Arbetet med höstens Stockholmsresa började nästan direkt när jag tillträdde som 
marknadsansvarig. Till att börja med valdes Linnea Rosendahl och Kajsa Jonsson in som 
marknadsutskott. Tanken med att välja två personer till utskottet var att även få stöd under 
övriga event. Kajsa och Linnea fick fria tyglar med vilka företag de skulle boka in till 
humanjuridiska gruppen men vi konsulterade mycket om vilka företag de valde. Både dem 
och jag var noggranna med att ta del av den feedback som fanns från föregående år för att 
kunna få ett så bra och intressant schema som möjligt. I februari/mars låg mitt huvudsakliga 
fokus på att boka så mycket som möjligt till Stockholmsresan. Det var inte bara besök som 
skulle bokas. Även boendet och bussen skulle bokas till ett så bra pris som möjligt.  
 
När allt var inbokat visste vi inte hur läget skulle se ut efter sommaren. Vi valde därmed att 
avvakta med biljettförsäljning in i det sista och dubbelkollade även datumen för kostnadsfri 
avbokning. I slutet av sommaren insåg vi dock att Stockholmsresan inte skulle kunna 

 



 
 
 

genomföras med tanke på de då rådande restriktionerna och denna fick alltså avbokas i 
sin helhet.  
 
Under året har jag beställt och gett ut merchandise till våra medlemmar. I år beställde vi in 
handsprit, handvärmare, en kapsylöppnare samt en tygpåse som vi skulle gett ut gratis under 
Juristens dag. Dessvärre lyckades Covid-19 även ge avtryck här och endast den tygpåse som 
vi beställt kunde delas ut på juristens dag, de andra sakerna blev väldigt försenade. Detta 
innebär att resterande saker kommer finnas till medlemmarnas förfogande under 2021.  
Vi sålde de t-shirts och sweatshirts som fanns kvar från föregående år men fann inget värde i 
att beställa in nya med tanke på att våra studenter inte skulle kunna hämta ut dessa med tanke 
på restriktionerna på Campus. 
 
Under insparken som vi kunde genomföra var föreningens samarbetspartner ST och Jusek 
närvarande på var sin station under rundvandringen. De båda förbunden var mycket nöjda 
med dagen. Under rundvandringen delades även programväskan ut till de nya studenterna 
som jag beställde innan sommaren. Jag hade fixat så det fanns gott om merch från våra 
samarbetspartners men även, i sedvanlig ordning, att juridiska föreningens mugg fanns i 
väskan. Jag upplevde trots omständigheterna att det blev en lyckad dag för studenterna som 
fick bekanta sig med skolan, fackförbunden och vår föreningslokal.  
 
Styrelsearbetet har inneburit mycket jobb. Det är många små och stora beslut som måste tas 
under verksamhetsåret. Det har även varit en hel del arbete med att lägga ut information på 
våra sociala medier, ordna mindre avtal och svara på mejl, men även om allt detta tagit en del 
tid har det samtidigt varit ett lärorikt år. Föreningens samarbetspartners är  desamma och 
båda parter har valt att förlänga avtalen över 2021, men en del förändringar har skett.  
 
Sammanfattningsvis vill jag hävda att vi har många partners som är ovärderliga för vårt 
föreningsliv och som jag haft mycket goda kontakter och värdefulla diskussioner med under 
året. Arbetet med våra partners har varit väldigt roligt och JF är stolta över samtliga 
samarbeten. Slutligen vill jag tacka alla medlemmar i Juridiska föreningen för förtroendet de 
visat genom att rösta in mig som marknadsansvarig för verksamhetsåret 2020 och även tacka 
avgående styrelse för att jag fått arbeta tillsammans med er senaste året. Jag önskar också 
tillträdande styrelse ett stort lycka till under 2021!  
 

 
 
Ida Hedlund 
Marknadsansvarig 
 
Stockholm 2021-02-08 
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Verksamhetsberättelse 2020 
Juridiska föreningen vid Umeå universitet 
Klubbmästare 

 
 
Ett väldigt annorlunda år har passerat, och jag ska försöka att sammanfatta verksamhetsåret som varit 
2020.  
  
När jag tog mig an posten som klubbmästare hade jag ett väldigt stort driv och massa idéer som jag 
ville genomföra. Min vision var att hålla fler event, både stora som små och även att samarbeta med 
andra föreningar och skapa event tillsammans i en kombination av turneringar och utekvällar av 
diverse slag. Till detta tog jag hjälp i den inledande fasen av mitt verksamhetsår och tillsatte  mitt 
eventutskott. Sedan var planeringen i full gång och vårens alla planer var inbokade och 
färdigplanerade, cykelfest, beerpongturnering, brännbollsturnering med läkarna och ekonomerna, 
EPP:er, Valborg på Rex, Fifa-turnering och en massa fika-event. Mitt första event var en klassisk EPP 
och sedan en tentafest för T:6:orna där kvällscheferna för E-puben, Hannah och Aya förtjänar ett 
enormt tack för deras engagemang.  
 
Men så kom det som ingen av oss hade kunnat förutspå och satte stopp för alla planer. Det har för alla 
oss varit ett väldigt annorlunda år med olika förändringar och saker har inte riktigt blivit som vi tänkt. 
Såhär i efterhand är det väldigt speciellt att titta tillbaka på året som varit, distansstudierna som varit 
och är just nu har ändrat allas vardag och som klubbmästare fick de flesta idéer och eventen läggas på 
hyllan. En självklarhet med tanke på situationen vi varit i där folksamlingar av större slag inte gått att 
genomföra.  
 
Sedan kom höstterminen. En ny start med inspark och äntligen studier på Campus igen. Men det stod 
fortfarande nya utmaningar framför oss och att anordna event ur ett coronasäkert perspektiv var något 
som följde med varenda del av planeringen. Vi i styrelsen inledde ett nytt samarbete med Rouge, på 
grund av deras större lokaler och driv i att tillsammans med oss vilja skapa ett bra klimat där vi 
juriststudenter skulle trivas att umgås tillsammans. En spännande tid låg framför oss där vi skulle testa 
på EPP:er med nytt koncept och vi förhandlade fram förmånligare priser för oss juriststudenter vid de 
sittningar och EPP:er vi hade på ROUGE. De har varit otroligt tillmötesgående med alla våra idéer.  
 
Insparken avslutades även med den klassiska och mycket uppskattade finsittningen, som ägde rum på 
Rex. Här vill jag ägna ett enormt tack till mitt eventutskott för all hjälp och långa kvällar för att 
planera denna kväll och göra den så uppskattad som möjligt för alla nya studenter, faddrar och 
generaler. Finsittningen blev otroligt lyckat event och jag hoppas alla som deltog ser tillbaka på det 
som ett kärt minne.  
 
Hösten hann bjuda på en (dessutom vår första) EPP på Rouge. Det var med glädje vi såg att intresset 
faktiskt var stort och ett flertal personer var där. Vi testade även ett lite lugnare koncept med 
“pub-häng” en lördag med musikquiz i samband med den årliga volleyboll-turneringen som definitivt 



 
 
 

kan utvecklas vidare. Sedan började allt ställas på sin spets igen och vissa event vi hade 
tänkt genomföra under hösten fick planeras om helt eller ställas in. Att genomföra ett 
coronasäkra event har varit prio ett och klassiska festkvällar var inte alls optimalt. Det 
har löpande under verksamhetsåret först ständiga diskussioner om Corona och hur vi 
som förening ska anpassa oss efter det och försöka skapa ett god sammanhållning för alla er 
medlemmar.  
 
Men, som ni alla redan vet, ändrades situationen och vi återgick till distansundervisning. Det innebar 
bland annat att åre-resan inte kunde gå av stapeln och återigen la vi helt verksamheten för event på is. 
En utmaning som både jag och Sportmästaren Lukas har försökt ta oss an är att aktivera 
medlemmarna med diverse quiz på sociala medier. För att engagera er medlemmar och ge er 
möjlighet till att “ses” utöver basgruppsmöten och seminarium valde vi att testa något nytt för JF att 
anordna en digital JUL-EPP. Det var ett nytt koncept och det blir självfallet en helt annan dialog och 
känsla när man genomför saker digitalt. Min tanke var att hosta eventet som en liten slags julvärd med 
tända ljus och massa julpynt och sedan ett jul-quiz på kahoot. Jag måste säga att det blev faktiskt 
riktigt trevligt för de som var där och det finns verkligen utvecklingspotential där för kommande 
vårtermin. Möjligheter för oss studenter att ses och prata annat än studier är verkligen en viktig paus i 
vardagen. Jag tror för kommande år kan ett alternativ vara att försöka hålla olika event för olika 
terminer för att öka engagemanget där olika roliga aktiviteter ska stå på agendan, just för att kunna få 
samtalen att flyta på bättre.  
Under verksamhetsåret har jag försökt att se till att högtider har uppmärksammats och bjuda på fika de 
gånger rådande situation tillåtit det.  Alla klassiska fika-dagar har av självklara skäl inte gått att 
genomföra, men de som infallit under tiden vi varit på campus märker man har varit lika uppskattat 
som alltid! Bland annat har det blivit alla-hjärtans-dag-fika, kanelbullens dag, och dessvärre inställda 
tårt-häng, kladdkakans dag och dylikt. Jag vill ägna ett stort tack till resterande i styrelsen som alltid 
hjälpt till och stöttat vid dessa event, allt ifrån att hjälpa med att hämta fikat till att dela ut det!  Det 
märks att medlemmarna verkligen har uppskattat de tillfällen vi bjuder på fika, och vi har försökt att 
även tillhandahålla kakor och liknande under vanliga luncher som medlemmarna fått hämta till deras 
kaffe. Traditionerna om att bjuda på fika borde definitivt fortsätta med tanke på hur uppskattat det har 
varit, och vi har haft ett bra samarbete med Ica berghem inför dessa event där vi fått bra priser!  
 
Något som jag personligen tycker kan förbättras till nästkommande år (då vi är i en bättre situation 
och möjligheten för event finns) är dels samarbeten med andra program, där både ekonomerna och 
läkarna inledningsvis under året var väldigt villiga att hitta på roliga event tillsammans såsom 
cykelfester och brännbollsturneringar! Även att lägga krut på roliga tema-event, alltifrån sittningar 
och EPP:er! Samt att lägga ännu mer fokus på marknadsföring av event då problematiken ofta 
kvarstår med att det stundtals kan vara svårt att engagera medlemmar att gå på eventen vi håller, men 
jag har fullt förtroende för att Naima med hennes fantastiska energi kommer att lyckas locka folk till 
eventet och hitta på roliga idéer för att så många som möjligt ska komma!  
  
Sammanfattningsvis har verksamhetsåret gått förbi extremt fort och året har verkligen vänt upp och 
ned på alla våra liv. Styrelsen har gjort ett riktigt bra arbete utifrån våra förutsättningar och det har 
varit en hel del utmaningar under året som jag tycker att alla har gjort det bästa de kunnat och 
verkligen tagit sina arbetsuppgifter på största allvar! Jag vill tacka för allt, och för att jag har fått vara 
en del av det här verksamhetsåret och att vara en del att utveckla JF vidare och bidra till 



 
 
 

sammanhållningen på juristprogrammet. Nu är det dags att lämna över till Naima som 
ska ta över klubbmästarrollen. Jag är mer än övertygad om att Naima kommer att axla 
rollen som klubbmästare helt galant hon kommer att bidra med nya event och idéer. 
Slutligen vill jag tacka alla härliga medlemmar för detta verksamhetsår och för att jag 
fick ert förtroende. Jag hoppas att trots omständigheterna och den annorlunda situation vi befinner oss 
i att ni har uppskattat de event vi har genomfört och det övriga arbetet vi i styrelsen har gjort. Vårt 
fokus har alltid legat på att göra det bästa för er, och det vet jag att den nya styrelsen kommer fortsätta 
med!  
  

 
  
My Gabrielsson 
Klubbmästare 
  
Umeå 2021-02-08 
  

 



Verksamhetsberättelse 2020
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Sportmästare
__________________________________________________________________________________

För ett år sen tog jag över rollen som sportmästare från min företrädare Rasmus Nilsson. Med mycket
entusiasm, engagemang och höga förväntningar och i övrigt goda förutsättningar startade jag i ett år
som skulle medföra många oväntade utmaningar. Trots allt har jag kunnat njuta av varje dag med
rollen som sportmästare och styrelsemedlem. I den följande text kommer jag sammanfatta det
passerade verksamhetsåret.

Sportmästaren ansvarar för de sportsliga aktiviteter som Juridiska föreningen erbjuder sina
medlemmar. Målsättningen är att skapa ett mötesrum bredvid studierna för samtliga studenter från alla
terminer där gemenskapen och glädjen rycks i fokus genom sport. Utifrån medlemmarnas önskemål
ansvarar sportmästaren för att genomföra aktiviteterna på bästa sätt och ser till att det finns en god
stämning bland medlemmarna. Medlen för genomförandet av dessa studiesociala evenamang är främst
måndagsträningarna samt större turneringar bland juristerna men även med andra program på
universitetet.

Måndagsträningarna hålls varje vecka mellan 17 och 18 på Landstingshallen. Härtill planerades olika
träningar utifrån studenternas önskemål. En viktig punkt för mig har varit att hålla rätt balans mellan
olika sporter så att alla medlemmar skulle se Sport JF som ett initiativ som är till för samtliga
medlemmar. De mest återkommande sporter har varit fotboll och innebandy eftersom de är de mest
efterfrågade sporter som alltid attraherar många medlemmar. Höjdpunkten har varit första utomhus
fotbollsträning i början av höstterminen där drygt 40 personer deltog vilket var överväldigande,
hälften av deltagarna fortsatte spela när träningstiden redan varit slut. Men det erbjöds även andra,
mindre populära sporter som till exempel handboll och fysträning är praktexempel på sådana sporter.
Det fanns även planer för andra sporter som dock inte kunde genomföras på grund av restriktionerna.
En sport som jag försökt erbjuda allt oftare under min tid som sportmästare var basket som blev
populär bland både tjejer och killar. Allt som allt tycker jag vi alltid upprätthöll en bra stämning på
sporter med en rätt inkluderande stämning som jag hoppas alla kunde uppskatta.

Den andra stolpen inom sportmästarens ansvarsområde är större turneringar. 2020 genomfördes därför
de två klassiska turneringar Umeå World Cup (UWC) och volleybollturneringen. UWC, som
genomfördes innan restriktionerna infördes, blev en stor succe där ett lag från flera av universitetets
program deltog i en inomhus fotbollsturnering. Juristernas lag, coachat av Johan Heiman, Oliver
Friberg och Christoffer Dahl, tog sig till slutspelen men lyckades tyvärr inte ta hem pokalen. Inför
turneringen inriktades måndagsträningarna särskilt på fotboll för att ta ut juristernas lag och det
spelades en träningsmatch inför turneringen. Juristernas volleybollturnering spelades i oktober och
blev en kul turnering som dessutom förgylldes med en kvällsfest arrangerat av klubbmästaren.
Turneringen sponsrades dessutom återigen av Vitamin Well. Det planerades även inför en
badmintonturnering som dock tyvärr inte kunde genomföras på grund av restriktionerna.

Klubbmästaren My Gabrielsson och jag hade som ambition sedan vi röstades in i våra respektiva
roller att hålla i ett gott samarbete. Vi lyckades bra med det och försökte kombinera många av våra
event med den andres. Tyvärr kunde dock de flesta av våra ideer som en FIFA-turnering, skidresan



och framförallt studenternas Brännbollsyra inte genomföras, vilket är otroligt tråkigt.
Tyvärr varit vår styrelsetid helt enkelt präglad av inställda evenemang och krossade
planer. Istället försökte My och jag hålla föreningens medlemmar igång genom våra
sociala medier, främst under vårterminen 2020. Genom olika utmaningar och quiz
försökte vi underhålla och uppmuntra våra medlemmar trots distansstudierna.

Avslutningsvis tycker jag att året har varit kul trots alla inställda aktiviteter. jag vill passa på att tacka
alla inblandade som har hjälpt till under året samt alla medlemmar som deltagit på aktiviteterna. I
övrigt har styrelsearbetet flutit på bra och förutsättningarna för ännu ett år av roliga sportaktiviteter är
goda (bortsett från restriktionerna). Under året har JF:s inventarie upprustas ytterligare och ett nytt
kontrakt med Landstingshallen är påskrivet. Dessutom får vi medlemmar i JF en trevlig ny
sportmästare, Douglas Westring, som har fina meriter för att bli en riktig duktig sportmästare. Jag ser
framemot att delta på hans aktiviteter.

Lukas Todtenhaupt
Sportmästare

Umeå, 2021-01-17



 
Verksamhetsberättelse 2020 
Juridiska föreningen vid Umeå universitet 
Chefredaktör de Facto 

 

Jag efterträdde Daniel Stormlund som chefredaktör för Juridiska föreningen i Umeå universitets 
tidning de Facto. Likt tidigare år inleddes verksamsåret med en sammansättning av en redaktion. Det 
var även mycket administrativt arbete som bestod av att byte av ansvarig utgivare samt att höra av 
mig till våra sponsorer om att ett byte har skett.  
 
Jag inledde mitt sökande efter en redaktionschef i januari 2020 för att hitta någon som ville ta på sig 
posten. Det finns många sätt att engagera sig i föreningen och rollen hör till en av de mer tidskrävande 
och långvariga, vilket var anledningen till att jag valde att tillsätta Mia då jag visste att hennes 
strukturerade tankesätt skulle vara till stor hjälp under årets gång. Som posten för redaktionens 
layoutansvariga valde jag att ta över de som satt året innan. Detta var för mig väldigt lyckosamt då 
posterna kan vara svårt att fylla samt att de redan var vana vid arbetet som krävdes. 
 
Under det tidigare verksamhetsåret valde Daniel att byta tryckeri. Detta gjorde att kostnaden för 
trycket för de Facto gick ned. Under det gångna verksamhetsåret har jag vidare tagit en annan tjocklek 
på tidningen för att dels hindra kostnaden för frakten av tidningen, dels drog ner priset för tycket av 
tidningen ytterligare för de två sista tidningarna.  
 
Under andra halvan av mitt verksamhetsår så ville de layoutansvariga jag haft under första halvan inte 
längre sitta kvar, då en tog examen och den andra inte kände att det fanns tid för de Facto under 
programmets sista termin. Detta gjorde att jag fick söka efter andra att tillsätta för posterna. Precis 
som min företrädare samt den som hade posten innan honom sökte jag mig utanför programmets 
ramar för att hitta någon lämpad för posten. Rådande situation gjorde inte det lätt, eftersom jag inte 
kunde gå till klassrum för att upplysa studenterna om att posten är vakant men också för att jag 
upplevt att viljan för engagemang har minskat. Efter många om och men lyckades jag få tag på den 
som ansvarar för programmet som kunde nå ut till alla studenter och informera om att jag söker nya 
layoutansvariga, vilket gjorde att jag kunde tillsätta två efterträdare till redaktionen. Bytet av 
layoutansvariga försvårade processen något, då de inte var vana vid arbetet samt att de var tvungna att 
efterlikna mina första layoutansvarigas layout, vilket tog ett tag för dem att komma in i. Detta mindre 
problem lyckades vi dock lösa genom bra kommunikation. 
 
Under tidigare verksamhetsår har det framkommit önskemål om en projektor till föreningsrummet, då 
det skulle underlätta redaktionsmötena. Det har varit problematiskt då detta inte legat innanför 
budgeten. Under början på mitt verksamhetsår renoverades stora delar av samhällsvetarhuset om, 
vilket gjorde att det fanns projektorer att få. Tidigare styrelse hjälpte mig då att få tag på en sådan utan 
någon kostnad. Rådande situation har dock lett till att majoriteten av alla redaktionsmöten har fått ske 
på distans, vilket gör att jag inte har kunnat utnyttja den som jag önskat. Jag hoppas dock på att 
kommande chefredaktör får mer nytta av den under sitt verksamhetsår. 
 
Att detta år har varit annorlunda jämfört med alla tidigare år råder det inga tvivel om. Att inte få vara 
på universitetet har försvårat arbetet med de Facto då det är svårt att engagera medlemmarna. I början 
av mitt verksamhetsår samt första delen av höstterminen 2020 gick det att be medlemmar som jag har 

 

Johanna Häggbom Holmlund�




 

stött på i korridoren att skriva, vilket gör det lättare att engagera. Under perioderna 
utbildningen varit helt på distans har jag istället fått höra av mig till medlemmarna, 
vilket gör det lättare att falla ut i sanden. Ett inlägg i Facebookgruppen blir lätt ett 
i mängden och ger sällan mer än en, om ens någon, respons. Detta gör att jakten på skribenter har varit 
svårare än någonsin och jag har behövt legat på väldigt mycket för att få in texter till de Facto. 
Eftersom det under mitt år inte har funnits någon återkommande skribent har detta varit en stor 
utmaning under alla tidningar. 
 
Något som jag dock har märkt under året är att det finns önskemål om vad som ska skrivas i 
tidningen. Jag fick vid ett antal tillfällen förfrågningar om vad nästa upplaga kan innehålla. Jag fann 
det väldigt hjälpsamt, då det låga engagemanget under året har gjort att jag har behövt skriva mycket 
på egen hand. Jag anser att detta är någonting som skulle kunna utvecklas då tanken med tidningen är 
att den ska vara för medlemmarna vilket även innebär att innehållet ska vara önskvärt för dem också.  
 
Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar för det stora förtroendet ni har givit mig. Jag känner att 
året har lärt mig mycket om struktur samt varit väldigt givande. Jag vill även tacka verksamhetsårets 
övriga styrelsemedlemmar för alla långa som förhoppningsvis lett till att ni medlemmar känner er 
uppskattade för ert engagemang. Utan er hade året inte varit detsamma. Slutligen vill jag passa på att 
tacka min redaktion för allt hårt arbete ni har lagt ner. Ert engagemang och er hjälp har lett till ett år 
som jag kan blicka tillbaka på och säga att jag är stolt över.  
 

 
 
Alma Ottengren 
Chefredaktör de Facto 
 
Umeå 2021-03/02 
 
 



Verksamhetsberättelse – JR 
 
Juriststudenternas Rådgivning (JR) är ett utskott i föreningen som ger kostnadsfri juridisk 
rådgivning till allmänheten. Ärendena som kommer in till rådgivningen besvaras av en grupp 
rådgivare. Gruppen är öppen för juriststudenter från alla terminer på programmet. Som 
ordförande har det framförallt varit mitt ansvar att sköta administration kring rådgivningen, 
förbereda ärenden, hålla i våra veckomöten på torsdagar torsdag och följa upp ärende. Vice 
ordförande Jacob Holmgren har varit ett stort stöd i det arbetet.  
 
Under verksamhetsåret 2020 har 27 rådgivare hanterat 101 ärenden trots att verksamheten, 
precis som alla annan verksamhet i JF, i hög grad har påverkats av Covid-19 pandemin. JR:s 
veckomöten pågick som vanligt under januari och februari. I samband med att Universitetet 
gick över till att till distansundervisning i mars prövade vi att driva JR digitalt. Försöket 
pågick i några veckor innan JR pausades för resten av terminen. JR återupptogs med 
veckomöten på plats precis som vanligt i höstas. Veckomötena pågick även den terminen tills 
att Universitetet återigen övergick till distansundervisning. JR drevs digitalt i ytterligare några 
veckor innan verksamheten på nytt pausades i slutet av november. Verksamheten har inte 
återupptagits sedan dess.  
 
Jag tog över JR i samband med vårens terminsstarten och tillträdde formellt i styrelse i mitten 
av februari. Fram till att verksamheten pausades var många rådgivare engagerade. Ärendena 
räckte inte till alla rådgivare och därför undersökte jag om vi kunde nå ut bättre genom att 
köpa annonser på Facebook och Google. Tyvärr pausades verksamheten innan planerna 
förverkligades och engagemanget var inte större än att ärendena räckte till våra rådgivare 
under hösten. Under året har jag även löpande uppdaterat styrdokument och tagit fram nya 
rutiner kopplade till personuppgiftsbehandling i JR. 
 
I början av verksamhetsåret såg styrelsen ett behov av att säkerställa att föreningen i stort 
lever upp till de krav som ställs på vår personuppgiftsbehandling. Våren 2020 tog jag på mig 
att arbeta med framtagandet av en dataskyddspolicy och tillhörande dokument, ett arbete som 
tyvärr har dragit ut på tiden och som den tillträdande styrelsen kommer att behöva ta över. 
Främst beror förseningen på att nya frågor om ansvarsfördelningen mellan JF och Kåren har 
uppkommit.   
 
På medlemsmötet i höstas valdes ingen ny ordförande för JR. Därför kommer jag att lämna 
över JR först när en ny ordförande har valts i början av nästa verksamhetsår. Jag vill avsluta 
med att rikta några tack. Först och främst tack till alla medlemmar som har gett mig ert 
förtroende. Det har varit otroligt roligt och givande att sitta i JF:s styrelse och jag hoppas att 
jag har levt upp till era förväntningar. Jag vill även ett särskilt tack till er som har engagerat 
sig i JR under verksamhetsåret. Utan er hade inte JR funnits.  
 
Erik Uggla 
 
Umeå den 7 februari 2021 



 

 
Bilaga 2 
Ekonomisk berättelse  
Juridiska föreningen vid Umeå universitet 
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Revisionsberättelse

Efter granskning av Juridiska Föreningen vid Umeå universitets, 894003-8576, räkenskaper
for tiden 2020-01-01 till2020-12-31 har jag funnit dessa i god ordning. Räkenskaperna är
florda med ordning och noggrannhet. Inkomster och utgifter under året samt foreningens
ställning vid verksamhetsårets slut framgår av resultat- och balansräkning.

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning, tillstyrkes att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet for den ekonomiska forvaltningen under verksamhetsåret samt att
balans- och resultaträkning fastställes.

Umeå 2020-02-08

Emil Andersson-Junkka

Av foreningen utsedd revisor



 

 
Bilaga 4 
Budget 
Juridiska föreningen vid Umeå universitet 2021
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Bilaga 5 
Juridiska föreningen vid Umeå universitet 
Verksamhetsmöte  
 

 
 
Styrelsen har vid styrelsemötet den 2021-01-26 valt att nominera Jan Leidö till inspektor för 
Juridiska föreningen vid Umeå universitet inför nästkommande mandatperiod. Enligt 5 kap. 4 
§ i Juridiska föreningens stadga är mandatperioden på tre år och varar därmed mellan 
2021-2024. 
 
Jan Leidö har haft uppdraget som inspektor under föregående mandatperiod och varit ett stort 
stöd för styrelsen och föreningen. Jan är väl insatt i föreningens organisation och har bevakat 
samt främjat föreningens verksamhet. Vi har ett stort förtroende för Jan Leidö och väljer 
därför att åter nominera honom till inspektor inför nästkommande mandatperiod. 



Yttrande angående nominering som inspektor
Styrelsen för Juridiska föreningen har nominerat mig som inspektor för nästa mandatperiod.

Jag accepterar hedersamt denna nominering. Den senaste mandatperioden har varit intressant och jag
har uppskattat samarbetet med föreningen och diskussionerna med styrelsen, i dess olika tappningar,
genom åren. Juridiska föreningen har en viktig funktion för juriststudenterna men är också viktig för
institutionen och juristutbildningen i stort. Om jag skulle få förtroendet att fortsätta på posten ser jag
fram emot framtida samarbetenmed föreningen för att förbättra studenternas studietid och utbildning.

Jan Leidö
Universitetslektor/Inspektor för Juridiska föreningen

1



 
 

Bilaga 6 
Motion för ändring av stadga  
Juridiska föreningen vid Umeå universitet

 

3 kap. 10 § I den nya lydelsen vill vi utöka jävsbestämmelsen så att den omfattar även föredragande 
samt beredning av ärenden. Ändringen är till för att motverka jävssituationer oavsett vilket stadie ett 
ärende befinner sig på.  
 
5 kap. 8 §  Denna paragraf ändras p.g.a. felhänvisning i stadgan, istället hänvisar vi nu till rätt 
paragraf, se nedan.  
 
6 kap. 3 § I dagsläget är ordförande samt ekonomiansvarig firmatecknare för JF var för sig. Vi vill 
ändra denna formulering så att även vice ordförande blir firmatecknare. En ändring skulle medföra att 
vice ordförande i större utsträckning kan stötta ordförande. Detta skulle även underlätta i en situation 
där ekonomiansvarig inte har möjlighet att uppfylla sitt uppdrag. Vice ordförande skulle då kunna 
betala fakturor och liknande. Införande av en ytterligare firmatecknare skulle sammanfattningsvis ge 
vice ordförande mer flexibilitet och underlätta arbetet för ordförande eller ekonomiansvarig. 
 
7 kap. 6 § Denna paragraf ändras p.g.a. felhänvisning i stadgan, istället hänvisar vi nu till rätt 
paragraf, se nedan.  
 
7 kap. 7 § För att kunna hålla en sluten omröstning vid val krävs i nuläget att ⅔ av de närvarande 
medlemmarna begär så. I praktiken innebär det att en viss svårighet kan uppstå om en eller ett fåtal 
medlemmar önskar vara anonyma vid val. Vi vill genomföra denna ändring för att underlätta vid 
omröstning i svåra frågor där medlemmarnas åsikt kan påverkas av en öppen omröstning. Detta för att 
medlemmar ska känna sig bekväma att rösta för sin åsikt oberoende av vilken fråga som behandlas. 
 
7 kap. 8 § Denna paragraf ändras p.g.a. felhänvisning i stadgan, istället hänvisar vi nu till rätt 
paragraf, se nedan.  
 
7 kap. 9 § I nuläget krävs enkel majoritet vid personval, vilket innebär att vid en eventuell situation 
där tre personer kandiderar för en viss post, krävs att en kandidat får mer än 50 % av rösterna. I en 
liknande situation då relativ majoritet tillämpas, kan den person som får flest röster väljas in direkt 
utan att det krävs två omröstningar. På så sätt underlättas valprocessen. För övrigt kommer även 
ändringen innebära att personval samt övriga val kan genomföras oberoende av om ett antal av de 
närvarande medlemmarna väljer att lägga ner sin röst.  
 
7 kap. 14 § Den huvudsakliga förändringen gäller i vilken ordning dagordningen följer. I dagsläget 
hålls val innan röstlängd fastställs. Vi anser att röstlängd måste fastställas innan vi kan genomföra val 
och därför föreslår vi att röstlängden fastställs redan efter mötets öppnande under punkt 2. Detta kan 
t.ex. ske genom att den eller de funktionärer som sköter insläppet bockar av närvaro när medlem går 
in i salen inför mötet. Funktionärerna räknar sedan samman närvaron och fastställer således 
röstlängden.  
 

 



 
 
 
 
 
Vidare kommer punkt 2 om mötets vederbörliga utlysande flyttas ner till punkt 7 med anledning av att 
de ovan nämnda punkterna flyttas upp. Det innebär även att personer som utses enligt punkt 3-6 i den 
nya lydelsen kan hantera frågan om mötet blivit vederbörligen utlyst. Punkt 7 om fastställande av 
dagordning blir istället punkt 8 då den flyttas ner på grund av övriga ändringar.  
 
 
7 kap. 17 §  
Vi ändrar ordet verksamhetsmötet till verksamhetsmöte i lydelsen för enhetlighet i stadgan.  
 
Den huvudsakliga förändringen gäller i vilken ordning dagordningen följer. I dagsläget hålls val innan 
röstlängd fastställs. Vi anser att röstlängd måste fastställas innan vi kan genomföra val och därför 
föreslår vi att röstlängden fastställs redan efter mötets öppnande under punkt 2. Detta kan t.ex. ske 
genom att den eller de funktionärer som sköter insläppet bockar av närvaro när medlem går in i salen 
inför mötet. Funktionärerna räknar sedan samman närvaron och fastställer således röstlängden.  
 
Vidare kommer punkt 2 om mötets vederbörliga utlysande flyttas ner till punkt 7 med anledning av att 
de ovan nämnda punkterna flyttas upp. Det innebär även att personer som utses enligt punkt 3-6 i den 
nya lydelsen kan hantera frågan om mötet blivit vederbörligen utlyst. Punkt 7 om fastställande av 
dagordning blir istället punkt 8 då den flyttas ner på grund av övriga ändringar.  
 
Vi byter även plats på punkt 14 och punkt 15 om fastställande av medlemsavgift samt beslut om 
budget, då medlemsavgiften är en del av budgeten och alltså måste fastställas innan.  
 
Vi ändrar även lydelsen i punkt 20 om övriga frågor till övriga punkter för enhetlighet i stadgan.  
 
8 kap 4 § Enligt nuvarande lydelse ska Umeå studentkårs fullmäktige godkänna stadgeändringar för 
Juridiska föreningen. Kårfullmäktige har inte något intresse av att godkänna föreningens stadgar och 
därför föreslår vi att detta ändras till att godkännande ska ske från Juridiska föreningen - Sektionens 
årsstämma. 
 
Fanny Wikström Olsson 
Emilia Kylsäter 
Ida Hedlund 
 

 
 
 
 Nuvarande lydelse                       Förslag på ny lydelse 1                  Förslag på ny lydelse 2 

3 kap. 10 § En styrelseledamot 
bör inte besluta i ärenden, 
 - i vilket ledamoten själv är 
part,  
- av vars utgång ledamoten kan 

3 kap. 10 § En styrelseledamot 
bör inte besluta, bereda och 
föredra i ärenden, 
 - i vilket ledamoten själv är 
part,  

 



 
 
 
 
 

vara beroende, eller  
- i vilket ledamoten på annat 
sätt får anses vara jävig. 

- av vars utgång ledamoten kan 
vara beroende, eller  
- i vilket ledamoten på annat 
sätt får anses vara jävig. 

5 kap. 8 § Inspektor som 
entledigats av styrelsen enligt 1 
kap. 3 § äger rätt att påkalla 
medlemsmöte eller 
verksamhetsmöte inom två (2) 
månader från entledigandet.  

5 kap. 8 § Inspektor som 
entledigats av styrelsen enligt 5 
kap. 4 § äger rätt att påkalla 
medlemsmöte eller 
verksamhetsmöte inom två (2) 
månader från entledigandet.  

 

6 kap. 3 § Firmateckningsrätt 
innehar ordförande och 
ekonomiansvarig var för sig, 
samt annan som bemyndigas 
av styrelsen 

6 kap. 3 § Firmateckningsrätt 
innehar ordförande, 
ekonomiansvarig och vice 
ordförande var för sig, samt 
annan som bemyndigas av 
styrelsen 
 

 

7 kap. 6 § Rösträtt tillkommer 
medlem i JF enligt 1 kap. 4 § 
som närvarar vid mötet, 
fullmakt godtas inte 

7 kap. 6 § Rösträtt tillkommer 
medlem i JF enligt 1 kap. 2 § 
som närvarar vid mötet, 
fullmakt godtas inte 

 

7 kap. 7 § Omröstning sker 
genom acklamation, om inte 
sluten omröstning begärs av 
minst två tredjedelar (2/3) av 
de närvarande medlemmarna. 
Vid personval mellan två (2) 
personer eller fler ska 
omröstningen alltid vara sluten.  

7 kap. 7 § Omröstning sker 
genom acklamation, om inte 
sluten omröstning begärs av 
någon av de närvarande 
medlemmarna. Vid personval 
mellan två (2) personer eller 
fler ska omröstningen alltid 
vara sluten.  

 

7 kap. 8 § Rösträknare är de 
valda rösträknarna enligt 7 kap. 
13 § och 7 kap. 16 § samt 
inspektor om denne närvarar 
vid mötet.  

7 kap. 8 § Rösträknare är de 
valda rösträknarna enligt 7 kap. 
14 § och 7 kap. 17 § samt 
inspektor om denne närvarar 
vid mötet.  

 

7 kap. 9 § Vid medlemsmöte 
och verksamhetsmöte vinner 
den mening vilken en enkel 
majoritet av de närvarande 
medlemmarna företräder, om 
inte annat är föreskrivet i dessa 
stadgar. Vid lika röstetal gäller 
den mening som mötets 

7 kap. 9 § Vid medlemsmöte 
och verksamhetsmöte vinner 
den mening vilken en enkel 
majoritet av de röstande 
medlemmarna företräder, om 
inte annat är föreskrivet i dessa 
stadgar. Vid lika röstetal gäller 
den mening som mötets 

 



 
 
 
 
 

ordförande företräder. Vid lika 
röstetal vid personval sker 
avgörande genom lottning. 

ordförande företräder.  
 
Vid personval vinner den 
mening vilken en relativ 
majoritet av de röstande 
medlemmarna företräder, om 
inte annat är föreskrivet i dessa 
stadgar. Vid lika röstetal vid 
personval sker avgörande 
genom lottning. 

7 kap. 14 § Vid medlemsmöte 
gäller följande dagordning om 
inget annat tillkommer:  
1. Mötets öppnande  
2. Mötets vederbörliga 
utlysande  
3. Val av mötesordförande  
4. Val av mötessekreterare  
5. Val av två justerare  
6. Val av två rösträknare  
7. Fastställande av dagordning  
8. Fastställande av röstlängd  
9. Val av styrelse för 
kommande verksamhetsår  
10. Övriga punkter  
11. Mötets avslutande 

7 kap. 14 § Vid medlemsmöte 
gäller följande dagordning om 
inget annat tillkommer:  
1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av mötesordförande  
4. Val av mötessekreterare 
5. Val av två justerare 
6. Val av två rösträknare 
7. Mötets vederbörliga 
utlysande  
8. Fastställande av dagordning  
9. Val av styrelse för 
kommande verksamhetsår  
10. Övriga punkter  
11. Mötets avslutande 

 

7 kap. § 17 Vid 
verksamhetsmötet gäller 
följande dagordning om inget 
annat tillkommer:  
1) Mötets öppnande  
2) Mötets vederbörliga 
utlysande  
3) Val av mötesordförande  
4) Val av mötessekreterare  
5) Val av två justerare  
6) Val av två rösträknare  
7) Fastställande av dagordning  
8) Fastställande av röstlängd  
9) Genomgång av 
verksamhetsberättelse för det 
gångna verksamhetsåret  
10) Ekonomisk redovisning  
11) Revisionsberättelse för det 
gångna verksamhetsåret  

7 kap. § 17 Vid 
verksamhetsmöte gäller 
följande dagordning om inget 
annat tillkommer:  
1) Mötets öppnande 
2) Fastställande av röstlängd 
3) Val av mötesordförande  
4) Val av mötessekreterare 
5) Val av två justerare 
6) Val av två rösträknare 
7) Mötets vederbörliga 
utlysande  
8) Fastställande av dagordning  
9) Genomgång av 
verksamhetsberättelse för det 
gångna verksamhetsåret  
10) Ekonomisk redovisning  

 



 
 
 
 
 

 
 

12) Fastställande av balans- 
och resultaträkning för det 
gångna verksamhetsåret  
13) Ansvarsfrihet för styrelsen 
för det gångna verksamhetsåret  
14) Beslut om budget  
15) Beslut om fastställande av 
medlemsavgift  
16) Val av revisor och 
revisorssuppleant 
17) Val av firmatecknare  
18) Val av styrelse  
19) Val av valberedning  
20) Övriga frågor  
21) Mötets avslutande  

11) Revisionsberättelse för det 
gångna verksamhetsåret  
12) Fastställande av balans- 
och resultaträkning för det 
gångna verksamhetsåret  
13) Ansvarsfrihet för styrelsen 
för det gångna verksamhetsåret  
14) Beslut om fastställande av 
medlemsavgift  
15) Beslut om budget  
16) Val av revisor och 
revisorssuppleant 
17) Val av firmatecknare  
18) Val av styrelse  
19) Val av valberedning  
20) Övriga punkter 
21) Mötets avslutande  

8 kap. 4 § För att 
stadgeändring ska kunna 
verkställas krävs godkännande 
från Umeå Studentkårs 
fullmäktige 

8 kap. 4 § För att 
stadgeändring ska kunna 
verkställas krävs godkännande 
av Juridiska föreningen vid 
Umeå universitet – Sektionen 
(JF-sektionen) 

 


