
Verksamhetsberättelse 2021
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Ordförande

Nu lider verksamhetsåret 2021 mot sitt slut, och det har därför blivit dags för mig att
sammanfatta mitt arbete som ordförande under det föregående året. 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.

Mina främsta uppgifter som ordförande har varit 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. Jag har tillsammans med utbildningsansvarig deltagit i ett arbete för att förtydliga
sektionernas roll i kåren, och tillsammans med vice ordförande har jag ingått i en
referensgrupp för framtagande av en ny policy avseende medlemsincidenter.

Under året har jag lagt stort fokus på att främja ett nära samarbete med kåren, och har därför
deltagit på allt jag haft möjlighet att delta på, även i de fall där jag inte nödvändigtvis hade
behövt vara med. Det här har varit väldigt givande och min upplevelse är att samarbetet med
kåren fungerar väldigt fint.

Jag har under mitt år som ordförande fått representera JF Umeå nationellt både digitalt och
fysiskt. Under början av verksamhetsåret genomfördes möten med de övriga sju lärosätena i
Sverige digital på grund av covid-19. Under hösten och vinter öppnades dock samhället upp,
och jag tillsammans med utbildningsansvarig deltog på ordförandemöte respektive
JURO-möte i Göteborg. Därefter deltog vi även på möten och efterföljande bal i Uppsala och
Stockholm. 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. Samarbetet har varit väldigt givande, och verkligen öppnat
upp ögonen för mig gällande hur mycket vi kan lära oss av varandra. Min förhoppning är att
det här samarbetet i framtiden ska bli ännu starkare och att vi gemensamt kan stå starka ihop
och på så sätt uppnå förändring inom vissa områden.
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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. Att väcka engagemang via digitala evenemang visade sig dock som svårt.
Under tiden stora delar av verksamheten var på distans passade vi även på att rusta
upp och rensa JF-rummet. Det här arbetet avslutades under januari med en stor rensning av
förrådet, något som verkligen behövdes! Via kåren fick vi även tillgång till ytterligare
förvaringsutrymme.

Under hösten fick vi till vår stora glädje genomföra en fysisk inspark. Fokus låg på
anpassning till de restriktioner som gällde med anledning av covid-19. Trots detta var det en
lyckad tillställning som verkar ha uppskattats av de nya studenterna och gett dem en god start
på deras studietid. Även under insparken samarbetade jag nära med kåren, och förde
diskussioner med främst vice ordförande i kåren angående hur vi skulle tänka med
restriktioner samt övriga problem vi ställdes inför.

Något som gör mig otroligt glad är att vi under året sett ett ökat engagemang både när det
kommer till att delta på aktiviteter, men främst när det gäller att engagera sig. Söktrycket till
styrelsen var högre än det varit på länge! Jag hoppas att det här är en trend som kommer
fortsätta.

Under våren tillsattes projektansvariga för Juristens dag. Det var länge oklart huruvida JD
skulle kunna genomföras på plats eller om det skulle genomföras digitalt. Till vår stora glädje
gick det till slut att genomföra evengemanget fysiskt. Temat för i år var “Framtidens jurist”,
ett tema som tog sikte på hållbarhet både inom juristyrket och klimatet. Under Juristens dag
välkomnade vi även de övriga lärosätena i Sverige för ordförandemöte och workshop i
JURO. De besökande lärosätena deltog även på den efterföljande banketten. Tack vare PA:s
och arbetsgruppernas hårda arbete blev Juristens dag en succé. Stort tack för ert engagemang!

Avslutningsvis vill jag tacka för det förtroende jag fått i min roll som ordförande. Det har
varit ett otroligt roligt men framförallt lärorikt år. Jag vill även rikta ett stort tack till min
styrelse, vilket år vi haft tillsammans! Nu är det dags för oss att lämna över till nästa styrelse,
något jag gör med fullt förtroende. Stort lycka till!

Stina Brander
Ordförande

Granada 2022-02-19
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Verksamhetsberättelse 2021
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Vice ordförande

Verksamhetsåret 2021 börjar lida mot sitt slut och det har blivit dags för mig och resterande
styrelsemedlemmar att tacka för oss och lämna över till styrelsen för verksamhetsåret 2022.
Likt förra året har föreningens arbete påverkats av Covid-19 pandemin på olika sätt. Vi alla
har kämpat med att hitta lösningar för att kunna driva en verksamhet som är inkluderande och
inbjudande för alla medlemmar samtidigt som vi haft perioder med olika restriktioner att
förhålla oss till.

Jag har trivts väldigt bra med rollen som Vice ordförande och jag har arbetat med flera
projekt under året. Det blev en intensiv start av verksamhetsåret då arbetet med Svenska
juridiska mästerskapen (SJM) påbörjades direkt. Under 2021 var Umeå dessutom
riksarrangör för tävlingen vilket innebar ett mer omfattande ansvar och arbete då min uppgift,
förutom att ordna den lokala tävlingen, var att samordna och ansvara för riksfinalen. Detta
arbete tog större delen av vårterminen och krävde både kreativa lösningar och anpassning till
en digital tävling på grund av pandemin. Trots detta blev tävlingen lyckad och kunde
genomföras i en annorlunda form än tidigare år. Rättegångstävlingen som arrangeras
tillsammans med ELSA blev inställd 2021, även det med anledning av Covid -19 och
restriktionerna. Men inför 2022 har planeringen påbörjats och jag har inlett ett samarbete med
Kaiding som sponsor för årets upplaga och skrivit om avtalet med ELSA för tävlingen. Den
fortsatta planeringen kommer jag lämna över till tillträdande Vice ordförande och den grupp
från ELSA som ansvarar för tävlingen.

I min roll har även ingått att ansöka om bidrag från SESUS, vilket föreningen även
beviljades. Jag medverkande tillsammans med Ordförande Stina Brander i en pod med
SESUS där vi pratade om föreningsliv och de ideella engagemanget, framför allt med
avstamp i hur en förening som Juridiska föreningen hanterat distansstudier och hur det
påverkar engagemanget från medlemmar i föreningen. Under höstterminen planerade och
genomfördes två gästföreläsningar för våra medlemmar som jag ansvarade för. Den första var
tillsammans med Domstolsverket och hölls digital. Dels med anledning av att det rent
praktiskt var en bättre lösning för dem, dels med hänsyn till covid-19 och restriktionerna som
då gällde. Trots detta var det en lyckad lunchföreläsning som var uppskattad av många. Till
den andra gästföreläsningen hade vi bjudit hit justitierådet Petter Asp, som höll i en
lunchföreläsning på universitetet. Petter pratade om sin roll i högsta domstolen, lagrådet och
betydelsen av de arbete som de gör. Det lockade många medlemmar som bjöds på smörgåsar,
kaffe och fika. Målsättningen var att under verksamhetsåret anordna tre gästföreläsningar, att
det bara blev två stycken berodde främst på att föreningen verksamhet pendlade mycket

3



mellan fysisk och digital vilket gjorde det svårt att planera och ställa om. Något som
jag känner har präglat hela verksamhetsåret, vilket gjort styrelsens arbete utmanande.

Som Vice ordförande har jag även bistått Ordförande, bland annat genom att träffa nya
företag som varit intresserade av samarbete med föreningen, arbetat fram en policy för
sociala medier för föreningen och deltagit i Umeå studentkårs arbete för att utveckla riktlinjer
gällande avstängningar från förening- och kårverksamhet. Jag valde även att hjälpa
Informationsansvariga med arbetet och planeringen med examensfirandet 2022, vilket var
väldigt lärorikt och roligt!
Sammanfattningsvis har verksamhetsåret varit utvecklande, givande men också utmanande på
flera sätt. Både vad gäller min roll och de uppgifter som jag ansvarat och de som styrelsen
gemensamt arbetat med under året. Tillsammans har vi bidragit till att bibehålla och utveckla
föreningen, och jag känner mig både lugn och förväntansfull över att lämna över till den
kommande styrelsen som jag är säker på kommer fortsätta arbetet att driva föreningen framåt
med medlemmarna i fokus.

Jag vill tacka alla medlemmar och övriga ledamöter i avgående styrelse och jag önskar min
efterträdare och nästkommande styrelse lycka till!

Lydia Landin
Vice ordförande

Umeå 2022-02-14
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Verksamhetsberättelse 2021
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Ekonomiansvarig

Verksamhetsåret 2021 har nu nått sitt slut och jag ser tillbaka på ett lärorikt och utvecklande
år som ekonomiansvarig. Året har i sig erbjudit ekonomiska utmaningar med hänsyn till den
ständigt skiftande samhällssituationen. Även om tidigare ekonomiansvarig var skicklig i sin
roll och det har varit stora skor att fylla, känner jag mig ändå nöjd med min prestation.

En stor del av mitt arbete har bestått i att se över tidigare rutiner och komma fram till nya
lösningar. Bland annat kommer korthanteringen se annorlunda ut för föreningen framöver, då
det emellertid har varit svårt att veta vem som använt kortet och vad köpen avsett. Även
rutiner vad gäller arvode som föreningen betalar ut kommer ändras och göras genom kåren i
stället av praktiska skäl.

Bokföringen är viktig för att medlemmarna ska ha insikt i föreningen och kunna se att
resurserna används för rätt ändamål. Detta förhöll jag alltid mig till och såg till att intäkter
och utgifter verkligen matchade vad pengarna var avsedda för. Jag har även fört dialoger med
övriga styrelsemedlemmar och andra aktiva inom JF vad gäller ekonomiska frågor vid
planering av olika event och inför olika inköp.

Utöver bokföring har jag även innehaft ansvaret att löpande sköta fakturering, in- och
utbetalningar och budgetering. I fråga om budgetering har det varit svårt att både budgetera
för året men sedan även att efterleva budgeten. Budgeten som sattes 2020 var som en
preliminär budget satt utifrån restriktionerna, och den nya styrelsen informerades när vi
tillträde om att vi skulle kunna behöva göra en ny budget. Detta skedde men efter några
månader infördes restriktionerna igen. Det har därmed fallit bort evenemang, eller så har
evenemang Corona-anpassats och därav medfört både lägre intäkter och kostnader än
planerat.

De mest hektiska perioderna har bestått av juristens dag och bokslutet. Detta delvis då dessa
perioder överlappar med perioder i studierna när tentor närmar sig, men även att jag inte har
arbetat med ekonomi på denna skala tidigare. När evenemang som juristens dag då dyker upp
har man många bollar i luften och flera nya utmaningar att bemöta. Däremot har jag alltid
kunnat vända mig till tidigare ekonomiansvarig eller Stefan Brattlöf för hjälp, och därigenom
har det aldrig känts omöjligt att lösa nya problem.

Avslutningsvis vill jag verkligen tacka styrelsen för deras engagemang under verksamhetsåret
2021! Deras driv och samarbetsvilja är vad som även har tagit mig fram i mitt arbete. Oavsett
situation så har jag alltid kunnat vända mig till de, och vetskapen om att de alltid utförde sina
uppgifter till deras maximala kapacitet, drev även mig till att fortsätta vilja utvecklas.

Stort tack för detta verksamhetsår och lycka till styrelsen 2022!
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Patrick Vukovic
Vice ordförande

Umeå 2022-02-21
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Verksamhetsberättelse 2021
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Informationsansvarig

I början av verksamhetsåret bestod mina uppgifter främst av uppdatering av hemsidan,
protokollförande av styrelsemötena, hålla kontakt med elever som skickat ansökan om
“student för en dag”. Det mesta flöt på utan problem och jag kom in i styrelseposten ganska
fort! Det var självklart ovant till en början främst när det kom till protokollförandet men efter
ett tag släppte det när jag fick mer koll på hur protokollen utformas!

I början av verksamhetsåret var all undervisning digital, vilket innebar att även JF-rummet
var stängt. Styrelsearbetet flöt på ändå även om man inte riktigt hade känslan av hur det var
att sitta i en styrelse. När vi kom tillbaka efter sommaren öppnade vi upp för fysisk
verksamhet och det var väldigt kul att få umgås tillsammans och representera styrelsen
fysiskt och inte bara digitalt!

Under höstterminen började mitt främsta jobb, att planera examen. Det var utmanande
eftersom vi inte visste exakt hur examen skulle genomföras. Till en början trodde vi att den
skulle gå att genomföra som tidigare år eftersom restriktionerna försvann i slutet av
september men sen fick jag planera om när restriktionerna kom tillbaka i december. Det blev
mycket ändringar på kort tid och det tillsammans med tentaplugget var utmanande! Dock är
jag väldigt nöjd över hur allt blev tillsist och hur jag tillsammans med Universum fick ihop
kvällen. Det blev ingen ceremoni utan endast en bankett, som dessvärre var sittande och
endast pågick till klockan 23. Men trots att den inte blev som planerat från start är jag väldigt
glad att den genomfördes överhuvudtaget och att den blev så bra som den blev!

Efter examen genomfördes har jag mest suttit med efterarbete från examen. Bland annat ska
diplomen och examensgåvorna skickas ut på post eftersom det inte blev någon ceremoni alls.

Sammanfattningsvis har det här året varit väldigt lärorikt och utvecklande. Det har varit
mycket att balansera och genomföra samtidigt vissa stunder men det har också varit ett
väldigt roligt år. Speciellt till hösten, när JF-rummet öppnade upp igenom och vi fick ha en
fysisk verksamhet.

Katarina Perez Skogsborg
Informationsansvarig

Umeå 2022-02-07
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Verksamhetsberättelse 2021
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Utbildningsansvarig

Tänk att ett år redan har gått sedan vi tillträdde i februari 2021! Jag har under
verksamhetsåret suttit som utbildningsansvarig i Juridiska föreningen i Umeå och den rollen
innebär att jag kontinuerligt bevakat den utbildning som tillhandahålls av Juridiska
institutionen i Umeå. Denna bevakning har utförts i syfte att främja kvalitén på utbildningen
och har genomförts på flera olika sätt vilket kommer presenteras nedan. Jag inledde mitt
verksamhetsår med att låta studenterna svara på enkäten “Synpunkter på utbildningen” för att
få reda på vad de tyckte om utbildningen vilket gav mig ett underlag inför året. Precis som
övriga delar av Juridiska föreningens verksamhet har även studiebevakningen och de
studierelaterade frågorna påverkats kraftigt av Covid-19 de senste två verksamhetsåren vilket
resulterat i en ny typ av studiefrågor och problem som har lyfts.

Juridiska föreningens utbildningsutskott (studierådet) & kursombud

För att utbildningsbevakningen ska vara så uppdaterad och så allsidig som möjligt krävs
det flera olika perspektiv på utbildningsbevakningen. Därför har jag likt tidigare år 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. Kursombuden har en central roll i att
utbildningsbevakningen håller en hög kvalité och målet har därför varit att ha två
kursombud från varje klass för att på så sätt kunna fånga upp så mycket som möjligt på
de olika terminerna. Under verksamhetsåret bytte jag även namn på utskottet till
“studierådet”, detta för att de tidigare namnet lätt blandats ihop med Juridiska
institutionens utbildningsutskott.

Möten med studierektor

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. Jag har även uppdaterat henne om
Juridiska föreningens verksamhet och vad som varit aktuellt i föreningen. Som exempel
kan nämnas betygssystemets vara eller icke vara, digitala tentapärmar vid tentamen i sal
samt utformningen på våra Canvas-sidor. Studierektorn har 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.
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Nytt för verksamhetsåret 2020 var att min företrädare började sammanställa mötena
med studierektorn och publicerade dessa på Juridiska föreningens hemsida, och detta
har jag fortsatt göra även detta verskamhetsår. Anledningen till sammanställningarna
är att inkludera och öka insynen för alla medlemmar i vilka frågor som har lyfts och
vad Juridiska institutionen har för inställning till olika frågeställningar. Men även för att
de studenter som hör av sig till utbildningsansvarig ska få återkoppling och bekräftelse på
att deras åsikter och frågor lyfts.
Juridiska institutionens 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 & Studentarbetsmiljöombud (SAMO)

Ytterligare en del av utbildningsbevakningen är att ha regelbundna möte med Umeå
studentkårs studentombud och utbildningsbevakare vid samhällsfakulteten. Under
vårterminen var det Johanna Mikkelsen Strömstedt och efter henne tillträdde Emanuel
Lindberg. 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. Till uppgifterna som SAMO hör b.la. att
lyfta frågor som påverkar studenternas arbetsmiljö, både fysisk och psykisk, och ta
initiativ till att brister uppmärksammas och åtgärdas.

Inför verksamhetsåret var tanken att jag skulle få en utbildning av kåren om vad det
innebär att vara SAMO, men på grund av Covid-19 ställdes den in och i och med att
utbildningen lades på distans hamnade SAMO-arbetet på is under vårterminen. Under
hösten har kårens utbildningsbevakare samlat alla SAMO:s från de olika sektioner i
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panelsamtal där vi utbytt erfarenheter och kunnat inleda ett samarbete. Tanken är nu
att min efterträdare ska gå SAMO-utbildning via kåren och min förhoppning är att
samarbetet mellan sektionerna ska fortsätta även under våren så ett gemensamt tag tas
kring vår studiemiljö!

Juris studerandes riksorganisation (JURO)

JURO är en nationell samarbetsorganisation som samlar representanter från alla
juridiska föreningar i Sverige och arbetar med studentfackliga och utbildningspolitiska
frågor. Som utbildningsansvarig har jag representerat Juridiska föreningen i Umeå på
nationell nivå genom samarbetet i JURO och jag har deltagit på möten som ledamot i
JURO:s styrelse. Vi har under året både haft formella och informella möten bestående
av arbetsgruppsmöten och av workshops med specifika teman. De formella
JURO-mötena 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. Under vårterminen skedde allt arbete på distans, medan vi under höstterminen
fick möjlighet att besöka varandras lärosäten i samband med möten. Jag har under året
suttit med i två arbetsgrupper, den ena vars arbete pågått under ett par år med
framtagandet av en enkät för att utreda den psykiska ohälsan bland juriststudenter. Den
andra arbetsgruppen inrättades under hösten och ska syfta till att utreda juriststudenters
inställning till betygssystemets vara eller icke vara. Arbetet inom JURO har vidare
bestått av att b.la. fortsätta med arbetet att få fram en ansökan om MUCF-bidrag och
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 gjorde även i år, och precis som min företrädare inkluderade jag både
Juridiska föreningens styrelsesledamöten och representanter från studierådet. På så sätt
kunde vi 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, och de
som höll i tentamensfikat var studenter från blandade terminer vilket kan vara bra för att
förmedla olika perspektiv och liknande. Evenemanget verkade mycket uppskattat!

Jag valde även att fortsätta traditionen med att hålla en föreläsning för studenterna på
termin ett angående basgruppsarbete då detta är en central del av utbildningen. Jag
kunde göra detta genom en fysisk föreläsning deras första vecka på programmet, men
studenterna var uppdelade i tre grupper utspridda på en dag. Fokus för föreläsningen var
att ge studenterna diverse råd rörande hur det är att arbeta i basgrupp och studierna på
juristprogrammet i allmänhet. Till min hjälp hade jag representanter från studierådet
som höll i föreläsningen med mig. Även detta var uppskattat, både av studenter och
lärare!
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Enkät “synpunkter på utbildningen”

Covid -19 medförde att många, stora och snabba omställningar behövde genomföras
på juristprogrammet samt att studenterna inte har kunnat träffas på universitetet.
Därför ansåg min företrädare tillsammans med övriga styrelsen att det var av yttersta
vikt att skapa ett forum där studenterna anonymt kunde höra av sig till
utbildningsbevakare angående utbildningsfrågor. Därför skapade de 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 jag lät under mitt
verksamhetsår forumet leva vidare och det har även gett mig bra underlag för vad
studenterna tycker och vilka frågor som bör drivas vidare.

Juristens lilla rättshandbok

Juristens lilla rättshandbok är en handbok skriven av Mattias Hjertstedt,
universitetslektor vid juridiska institutionen, med mallar inom juristprogrammets olika
rättsområden för
grundutbildningen på termin 1 till termin 6. 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 och i anslutning till
tentaprioder.

Avslutande kommentarer

Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar för det förtroende ni gett mig under
verksamhetsåret och jag hoppas verkligen ni tycker att jag förvaltat rollen väl, att ni
känt att ni kan vända er till mig och att era åsikter och synpunkter tagits på allvar! Jag
vill även tacka min övriga styrelse för ett fantastiskt verksamhetsår tillsammans! Trots
många stunder av oklarhet har vi löst varje situation vi ställts inför och lyckats
upprätthålla ett studentliv för alla att komma tillbaka till när pandemin är över, jag är
väldigt stolt över oss!

Med det sagt önskar jag den tillträdande styrelsen, och i synnerhet mina efterträdare, ett
stort lycka till i det fortsatta arbetet!

Julia Jonsson
Utbildningsansvarig

Eskilstuna, 2022-02-15
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Verksamhetsberättelse 2021
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 jag väldigt peppad, och hade länge sett fram emot
dagen då vi äntligen skulle tillträda som styrelseledamöter på riktigt. Jag hade en
tydlig och klar bild av vad jag ville åstadkomma som marknadsansvarig fastän
jag lite hamnade på den rollen av en slump. I början av mitt verksamhetsår var
alla samarbetsavtal färdigsignerade, varför jag istället var väldigt snabb på
bollen med att dels beställa representationsjackor till oss styrelseledamöter, samt
hoodies att sälja till våra medlemmar. Hoodieförsäljningen blev väldigt lyckad,
och något som till synes uppskattades mycket av våra medlemmar som verkade
sukta efter ny merch.

Året inleddes helt på distans med Covid-19 som orsak, något som varit fallet i
över ett års tid, varför vi inte heller hade några fysiska event med våra
samarbetspartners. Istället försökte vi anordna några event på distans, bland annat
med Mannheimer Swartling som höll i en digital
lunch där studenterna fick ställa frågor, både högt och lågt. Det var även någon
gång i det skedet vi insåg att digitala event inte längre är lika attraktivt för våra
studenter - kanske för att de var lite mätta på det där och då. Ett stående inslag
som dock alltid är uppskattat är mat, så digitala event i kombination med mat eller
fika var ändå ett relativt vinnande koncept. När det kommer till marknadsföringen
har den till största del varit enbart informativ och byggt på den marknadsföring
våra samarbetspartners varit delaktiga i.

Arbetet med höstens Stockholmsresa började nästan direkt när jag tillträdde på
min post, och jag valde inledningsvis in Klara Sjödin och Maja Lidgren som
marknadsutskott. Klara och Maja fick ansvaret för den humanjuridiska gruppen
och jag gav dem mer eller mindre fria tyglar, samtidigt som vi hade en nära
kontakt och bollade både tankar och idéer.

Min tanke inför årets resa var att försöka hitta ett nytt boende från tidigare år,
något jag gjorde ganska direkt. Därefter preliminärbokades samtliga besök och
bussresan, innan det slutligen var dags för biljettförsäljning som i år skedde
genom en bindande anmälan via mejl. Arbetet med Stockholmsresan fortgick
under hela våren och sommaren, och inte förrän under sensommaren insåg vi att
resan på grund av rådande restriktioner tyvärr inte skulle kunna gå att genomföra,
varför den fick avbokas i sin helhet.

Jag har under årets gång satsat väldigt mycket på merchandise till våra
medlemmar. Vi har bland annat sålt två olika sorters hoodies, gett ut matlådor,
vattenflaskor, tygpåsar samt att jag tog fram en helt ny ryggsäck vilket var ett av
vårens projekt men som i slutändan blev väldigt uppskattat.
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Under insparken som vi kunde genomföra var föreningens samarbetspartner
Akavia närvarande under rundvandringen. Det var dock lite strul kring detta
inledningsvis på grund av restriktioner som fick en ny innebörd i sista sekund,
men det gick slutligen att genomföra smärtfritt ändå och Akavia var till synes
mycket nöjda med dagen. Under rundvandringen delades även den nya
programväskan ut till nystudenterna, innehållandes merch från några av våra
samarbetspartners samt den traditionella JF-muggen.

Styrelsearbetet har i det stora hela inneburit mycket jobb, dels på grund av att jag
valt att ta mig an många nya projekt med merch, ryggsäckar och dylikt, dels på
grund av att arbetet med våra samarbetspartners, Stockholmsresan och allt därtill
som är väldigt tidskrävande och i vissa fall komplicerat. I slutet av mitt
verksamhetsår skulle våra samarbetsavtal förnyas, något som däremot skedde
relativt smärtfritt då våra samarbetspartners är desamma inför kommande år som
det föregående.

Våra samarbetspartners är ovärderliga för oss och jag fått möjligheten att ha
väldigt värdefulla kontakter med dem, något jag försökt förvalta på bästa
möjliga sätt. Jag är stolt och glad över att ha fått vara en del av 2021 års
styrelse för Juridiska föreningen och jag skulle därför vilja tacka avgående
styrelse för att jag fått arbeta med er det gångna året - vi har inte bara haft en
rolig tid tillsammans utan även fört JF framåt. Slutligen, vill jag även tacka alla
medlemmar i Juridiska föreningen för förtroendet de visat genom att rösta in
mig som marknadsansvarig för verksamhetsåret 2021, samtidigt som jag vill
önska tillträdande styrelse och kanske främst tillträdande marknadsansvarig ett
stort lycka till under 2022.

Hanna Törnsén Fredriksson
Marknadsansvarig

Umeå 2022-02-07
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Verksamhetsberättelse 2021
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Klubbmästare

Det har varit en del upp och nedgångar under året. På grund av pandemin hade jag inte så
stora förväntningar inför verksamhetsåret, men mina förhoppningar var desto större. Allt har
inte gått som planerat men nu när det är dags för mig att lämna över rodret kan jag ändå
känna en enorm tacksamhet över de event vi faktiskt lyckats genomföra.

Under majoriteten av året har min planering som klubbmästare påverkats av restriktioner,
något som har krävt nytänkande och att hitta olika lösningar. Mitt första evenemang var en
relativt oprövad idé, nämligen en digital filmvisning i samarbete med Folkets Bio. Filmen
hette Arica och handlade om rättstvisten mellan gruvbolaget Boliden och befolkningen i
Arica som drabbats hårt av sjukdomar efter att Boliden dumpat flera ton giftigt avfall intill
staden. Efter och visningen hölls sedan samtal och diskussion tillsammans med
människorättsadvokaten Johan Öberg och en av skaparna av filmen. Deltagandet från våra
medlemmar var inte jättestort men det blev ett riktigt intressant samtal. Några veckor senare
under påsk höll jag i en digital EPP och kan konstatera att en digital filmvisning verkade va
desto mer intresseväckande hos medlemmarna.

Efter sommaren ökade möjligheterna att genomföra fysiska evenemang. Den 28e september
genomförde vi en sittande sittning med dansgolv efter midnatt, och som ni kan tänka er efter
ett och ett halv år av pandemi och restriktioner gick atmosfären på Rouge att ta på! Folk fick
äntligen dansa, och nästan 200 personer kom på sittningen.

Generalernas inspark avslutades som vanligt med en finsittning på Rex med långbord och
eftersläpp, vilket blev riktigt lyckat! I mitten av oktober skrev termin 5 tentamen och till det
anordnas en tentafest med artisten Dani M. Vi genomförde även en EPP med halloweentema
tillsammans med Socionomerna. Samarbetet var väldigt tacksamt, då det endast var 2–3
sällskap som deltog från juristprogrammet. Senare i november anordnades enligt tradition en
tentafest med halloweentema för termin 1 som skrivit sin första tentamen, och det var kul att
se att studenter från andra terminer också var där.

Tack vare möjligheten att hålla fysiska event under hösten kunde vi äntligen arrangera vår
årliga EPP tillsammans med Advokatbyrån Kaiding. Trots relativt kort varsel var det många
studenter som tog sig till Rouge. Kaiding höll i en rolig quiz och minglade med studenterna
mellan frågorna och vinsten var en middag tillsammans med byrån.

På kanelbullens dag i oktober och på Luciadagen bjöd vi även på fika från ICA Berghem i
JF-rummet, och vi fick chans att träffa studenter från alla terminer som vi inte kunnat göra på
en lång tid av distansstudier och ett stängt JF-rum. Året 2021 avslutades med en julsittning
där inte bara medlemmar var välkomna utan även medlemmars nära och kära. Sittningen var
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även JF:s billigaste någonsin, så vitt jag vet! Den fjärde februari höll jag min sista
EPP, och trots snöoväder var det många studenter som tog sig dit.

Men allt har som sagt inte gått som planerat, på grund av restriktionerna som trädde i
kraft innan jul var jag tvungen att ställa in den jubileumssittning vi planerat hålla på P5 i
februari 2022, för att fira att JF fyllt 30 år. Även skidresan till Hemavan Student Ski 2022 i
samarbete med IKSU-alpin ställdes in då covidläget i Sverige förvärrades och restriktionerna
blev strängare. Men planeringen för jubileumssittningen fortsätter och jag lämnar nu över det
till nästkommande klubbmästare att avsluta arbetet.

Något som har varit kul är att se är att deltagandet i helhet varit högt under hösten och
intresset verkar ha ökat med tiden. Många av de nya studenterna har engagerat sig på event
och besökt JF-rummet för att få sitt kaffe och fika vilket bådar gott inför kommande år.

Nu har det blivit dags för oss att lämna över till en ny styrelse, och i mitt fall till Tuva Orre
som jag är helt säker på kommer axla rollen som klubbmästare med bravur! Jag skulle vilja
önska dig Tuva ett stort lycka till, och er medlemmar vill jag tilldela ett stort tack! Tack för
att ni gav mig förtroendet till klubbmästaruppdraget, och tack för det här verksamhetsåret.
Utan er hade inget av det jag nämnt ovan varit möjligt! Avslutningsvis vill jag tacka resten av
styrelsen – vi har stått inför flera utmaningar där många snabba beslut har krävts och jag
tycker faktiskt att vi gjort det bra. Vi har gjort det vårt bästa, och över det är jag stolt.

Naima Strömbäck
Klubbmästare

Umeå 2022-02-20
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Verksamhetsberättelse 2021
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Sportmästare
__________________________________________________________________________________

För ungefär ett år sedan tillträdde jag som Sportmästare efter min företrädare Lukas.
Styrelsen blev invald på distans men jag hade starkt hopp att kunna genomföra många roliga
events för våra medlemmar under året. Verkligheten blev som bekant lite annorlunda.

Som Sportmästare ansvarar man över de tillställningar rörande sport som Juridiska
Föreningen erbjuder sina medlemmar. Evengemangens huvudsyfte är att bilda
sammanhållning mellan juriststudenterna samtidigt som man främjar hälsan på programmet
genom fysisk aktivitet och få studenterna att ägna sig åt något annat än endast studier.
Träningarna på måndagar och de olika större turneringarna är de mest klassiska pusselbitarna
för att uppnå målen som Sportmästare.

På grund av pandemin som förhoppningsvis snart ligger bakom oss har det gångna året sett
annorlunda ut för samtliga av föreningens aktiviteter och inte minst sporten.
Måndagsträningarna var inte igång under våren och den anrika turneringen UWC ställdes in.

Under våren genomförde jag endast aktiviteter på distans. Dessa var en stegtävling och sedan
en digital tipspromenad på distans. Deltagandet var som förväntat inte storslaget men det
kändes skönt att kunna erbjuda medlemmarna något litet trots omständigheterna. Jag gjorde
det bästa med det lilla jag hade.

Efter sommaren började samhället öppna upp något vilket ledde till att måndagsträningarna
kom tillbaka. Måndagsträningarna hålls varje vecka mellan 17 och 18 på Landstingshallen.
Det var under hösten en ganska ojämn fördelning av deltagare på aktiviteterna och det var
som vanligt innebandy och fotboll som lockade mest intresse. Jag försökte blanda flera olika
sporter på måndagsträningarna och tyckte att det blev en bra mix i slutändan.
Måndagsträningarna var alltid roliga och jag har bilden av att medlemmarna har tyckt om JF
Sports återkomst. Det har hållits god stämning utan vidare komplikationer vilket jag är
tacksam för. En lite annorlunda aktivitet anordnades i december, nämligen yoga. Det verkade
vara mycket uppskattat av medlemmarna.

Volleybollturneringen kunde genomföras som vanligt och var en stor succé. Red Bull
sponsrade oss, deltagarna var flera än någonsin och dessutom peppade och glada vilket ledde
till en fantastisk turnering. Totalt hade vi 10 lag och nästan 50 deltagare vilket jag tror är
rekord för turneringen. Priserna bestod av ett presentkort på 4Grabs och flak från både Nocco
och Red Bull.

I övrigt går det att tillägga att UWC 2022 med största sannolikhet kommer att gå av stapeln i
mars vilket är ett tydligt tecken på att världen är på väg mot ljuset igen. Vad gäller inköp
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under året har jag varit sparsam. Jag har köpt lite nytt material bestående av en
basketboll, två skumgummibollar och nya tennisbollar till brännbolls-kitet.

Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker att året varit relativt lyckat utifrån
förutsättningarna. För övrigt har styrelsearbetet flutit på väldigt bra och jag vill passa på att
tacka resten av styrelsen och alla våra medlemmar som deltagit på våra aktiviteter för ett för
mig fantastiskt år som del av den här föreningen. Jag vill även rikta ett stort lycka till åt den
nya styrelsens vägnar och inte minst min efterträdare Klara Sjödin som har ett toppenår
framför sig.

Douglas Westring
Sportmästare

Uppsala, 2022-02-07
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Verksamhetsberättelse 2021
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Chefredaktör de Facto

Jag efterträdde Alma Ottengren som chefredaktör för Juridiska föreningen i Umeå
universitets tidning de Facto. Verksamhetsåret inleddes med upplärning samt med en
sammansättning av en redaktion. Den stående redaktionen bestod till en början av mig, en
redaktör-chef och en layoutansvarig. Detta förändrades dock efter första tidningens utgivning
då redaktör-chefen valde att ta ett steg tillbaka, resterande tiden var det enbart jag och
layoutansvarig som stående drev tidningens arbete. 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 arbetet med först numret i början på februari tillsammans med redaktionen, vi
hade planerat en rad olika moment som vi sedan delade upp och genomförde under de
följande veckorna. Ungefär en gång i veckan stämde vi av hur allt gick, gav varandra råd och
återkoppling. Att ha en redaktion var till stor hjälp när det kom till att bolla ideer, det var
dessutom tacksamt för arbetsbelastningen. När texterna började bli klara inleddes
layoutarbetet, detta skedde i mitten av mars. Layoutarbetet som sådant genomfördes av
redaktionen laoyoutansvariga medan innehållsförteckning, formalia och tema bestämdes av
övriga redaktionen. I samband med att första tidningen skulle tryckas hade utgivare beviset
godkänts. Avtalet med tryckeriet, tjocklek och formatet på tidningen var detsamma som
tidigare år. Tryck och leverans av tidningen tog ungefär två veckor.

Under arbetet med den andra tidningen fokuserade vi på intervjuer. Det blev totalt fyra
stycken längre intervjuer med verksamma jurister på olika områden. Intervjuerna
genomfördes via telefon eller videosamtal. Utöver intervjuerna valde jag att behålla flera
tidigare stående inslag samtidigt som jag lämnade plats åt insändare och krönikor från
medlemmar i föreningen.

Följande två tidningar under höstterminen genomfördes på samma sätt som de tidigare. Man
hade börjat bli varm om kläderna vilket gjorde att kontakter med annonsörer, skribenter och
redaktionsmedlemmar gick smidigt. Vid inslag som ‘’De Facto Frågar’’ fick jag hjälp av
föreningens medlemmar för att nå ut till så många personer som möjligt. Min förhoppning
har alltid varit att alla medlemmar i föreningen ska kunna se tidningen som ett forum där allas
röster för göras hörda. För att den förhoppningen skulle kunna införlivas försökte jag nå ut till
medlemmar i så stor grad som möjligt. Detta skedde dels genom att i tidningen försöka
påpeka detta för läsarna men också genom val av skribenter. Det har också varit viktigt att
vara lyhörd, att lyssna på vad medlemmarnas önskningar och åsikter.

Arbetet med tidningen har i vissa aspekter varit en utmaning, men framför allt har det varit
väldigt roligt då jag tycker om att både skapa och samarbeta. Jag känner dessutom att året har
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lärt mig mycket om struktur samt varit väldigt givande.  Jag vill avslutningsvis tacka
verksamhetsårets övriga styrelsemedlemmar för er hjälp och ert engagemang. Jag vill
tacka föreningens medlemmar för alla bra ideer, insändare och texter. Framför allt vill
jag tacka tidningens layout-ansvariga, Florencia Skogsborg, din hjälp har varit
ovärderlig!

Elmer M Wallhult
Chefredaktör de Facto

Umeå 2022-02-02
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