
Ordförande, Jenny Bergström
Valberedningen är imponerad över att Jenny har en väldigt tydlig bild om hur JF kan fortsätta utveckla
sitt arbete med att inkludera så många studenter som möjligt. För Jenny är det väldigt viktigt att allt
fler medlemmar redan från dag ett ska våga vara en del av den fina gemenskapen JF står för i vårt
studentliv. Med Jenny kommer JF ha en otroligt lyhörd och ansvarsfull ordförande även nästa år som
vågar sätta gränser men även alltid har styrelsens och medlemmarnas bästa i åtanken. Vi är övertygade
om att JF kommer ta flera steg i rätt riktning med Jenny som ordförande.

Vice ordförande, Alice Johansson
Med viljan av att hjälpa andra och bidra till en bättre studietid är Alice perfekt för rollen som vice
ordförande. Hon är även aktiv inom andra delar av JF, som marknadsansvarig för juristens dag har
Alice erfarenhet av vad som krävs för att kunna samarbeta på ett effektivt tillvägagångssätt. Med ett
klart intresse för medlemsfokus och brinnande engagemang för att utveckla JF vidare kommer Alice
vara en tydlig drivkraft framåt.

Informationsansvarig, Filippa Strömbäck
Med ett brinnande intresse för sociala medier kommer hon att utveckla JF vidare för verksamhetsåret
2022/2023. Hon har tidigare erfarenheter från liknande uppdrag som bl.a har gett kunskaper inom
kommunikation och medial exponering. Kommunikation är ett verktyg som Filippa anser är central
för att ett samarbete ska fungera på bästa sätt. Lösningsorienterad och med fokus på medlemsnyttan
kommer Filippa aktivt förmå JF att utvecklas vidare för att nå ut till medlemmarna.

Ekonomiansvarig, Maja Lidgren
Maja visar på en god förståelse för vad rollen som ekonomiansvarig innebär och vilka krav som ställs
på arbetet för att det ska skötas på bästa sätt. Maja framstår som både mycket driven och intresserad
och bär med sig erfarenheter från arbetet med sittningsgruppen under insparken och arbetet med
Juristens dag där hon bland annat fått jobba med budgeten. Detta tror vi kommer gynna henne i både
rollen som ekonomiansvarig men även det gemensamma arbetet med övriga styrelsemedlemmar.

Utbildningsansvarig, Ingvild Regius Nygaard
Ingvild har visat att hon har ett stort intresse för att vara studenternas röst i utbildningsfrågor. Hennes
saklighet och driv i frågor rörande utbildningen har övertygat oss väldigt starkt. Hon är medveten om i
vilken speciell sits man kan hamna i genom att framföra kritik till institutionen, men hon har visat för
oss att hon är mer än beredd att axla det ansvaret på ett professionellt sätt. Valberedningen är
övertygad om att Ingvilds stora engagemang och ansvarsförmåga gör henne till en otroligt kunnig
utbildningsansvarig som finns till för oss alla.

Vice utbildningsansvarig, Fanny Sandberg
Fanny visar på ett stort engagemang och intresse för frågor som rör medlemmarna och utbildningen.
Hon pratar om att det är viktigt med en bra relation till föreningens medlemmar och påtalar även
vikten av att man har en god kommunikation. Fanny framstår som väldigt lösningsorienterad och som
någon med en god kommunikationsförmåga, vilket är något som valberedningen anser är goda
egenskaper för rollen som vice utbildningsansvarig. Vi tror att de egenskaper och engagemang Fanny
besitter kommer passa bra in i den kommande styrelsen och att hon på ett bra sätt kommer att
tillvarata medlemmarnas intressen och förmedla deras tankar och åsikter i frågor som rör utbildningen
även nationellt.



Marknadsansvarig, Alice Lindholm
Alice har genom sitt arbete för Juristens dag fått smaka på uppgifterna som marknadsansvarig i JF har
och visat för oss att hon har ett stort intresse för dessa uppgifter. Hon värdesätter kontakten med
byråer väldigt högt och uppfattas agera väldigt professionell och trevlig i den rollen. Vi tror även att
hennes erfarenhet som marknadsansvarig för JD kommer gynna henne mycket i sitt arbete som
marknadsansvarig. Alice lyfter medlemsnyttan som kärnan för hennes roll och valberedningen är
därför övertygad om att Alice därför kommer kunna fortsätta jobba för mötet mellan medlemmarna
och framtida arbetsgivare.

Chefredaktör, Albin Berg
Albin har mycket erfarenhet för rollen som chefsredaktör då han har varit en aktiv skribent för Nya
Wermlands-tidningen i tre års tid. Främst förhåller sig Albin till sportsektionen men ser fram emot och
få involvera sig mer inom den juridiska arenan. Han vill kunna förmedla nya kunskaper till
medlemmarna genom att intervjua ledande yrkesutövare. Albin har ett starkt medlemsfokus och en
klar vision på vad som måste göras för att lyckas med De facto. Att förmedla om att tidningen faktiskt
är till för medlemmarna, inte bara för att läsas utan för att involvera sig också. Således är Albin mån
om att försöka nå ut och få medlemmarna att engagera sig med egna texter.

Klubbmästare, Tuva Orre
Tuva har visat att hon är väldigt intresserad av att arrangera olika typer av evenemang inom rollen
som klubbmästare. Genom hennes tidigare engagemang i olika utskott har hon både fått insikt i
klubbmästarens roll, men även samlat olika ideer för att kunna hålla i ännu fler varierande aktiviteter.
Medlemmarnas åsikter ska få ta stor plats i planeringen av event för att ännu fler medlemmar ska
känna sig välkomna på JF:s aktiviteter. Dessutom tror valberedningen att Tuvas positiva energi och
glädje gör att hon skulle passa perfekt som JF:s nya klubbmästare.

Sportmästare, Klara Sjödin
Klara visar på ett stort intresse och driv att utveckla rollen som sportmästare vidare. Klara visar att
hon har ett tydligt medlemsfokus och påtalade vikten av att främja såväl den fysiska som den psykiska
hälsan hos studenterna. Hon har även tydliga visioner och konkreta förslag på aktiviteter hon vill
genomföra i rollen som sportmästare. Vidare verkar Klara ha god koll på såväl rollen som
sportmästare och vad det gemensamma styrelsearbetet innebär och vi tror att de egenskaper hon
besitter kommer utgöra ett bra tillskott i styrelsen under kommande verksamhetsår.


