
Ordförande - Josefine Dahlberg
Att axla uppdraget som ordförande är ingen lätt uppgift, men vi i valberedningen är övertygade
om att rätt person för uppdraget är Josefine. Med gedigen erfarenhet av ledarskap kombinerat
med egenskaper som självsäkerhet, öppenhet och driv kommer denna “planeringsmaskin” föra
både styrelsen och hela JF framåt.  Josefines ambitioner är att skapa en trygg och inkluderande
plats för juriststudenter, och vi är helt säkra på att hon kommer uppnå detta mål!

Vice-ordförande - Elin Thorin
Elin har visat ett stort driv, ansvarstagande och engagemang vilket är egenskaper som krävs för
rollen som vice-ordförande. Genom engagemang i insparken och Juristens dag har Elin fått en
klar och tydlig bild över hur styrelsen som bäst kan uppnå en god medlemsnytta. Under
styrelsetiden vill Elin fortsätta bygga upp JF:s förtroende bland medlemmar och verka för att
stärka den gemenskap som finns samt att öka insynen och engagemanget. Elin har dessutom lyft
spännande tankar och idéer kring kommande gästföreläsare. Allt detta sammantaget gör att Elin
kommer verka för medlemmarnas bästa och förvalta rollen som vice-ordförande på allra bäst
sätt!

Ekonomiansvarig - Albin Arousell
Albins tidigare erfarenheter av ekonomi, i bland annat UF-företag och bokföringsarbete, gör att
vi i valberedningen är övertygade om att han kommer att klara uppdraget med att sköta JF:s
ekonomi galant. Albin visar en stor vilja att fortsätta utveckla föreningen och vill bland annat
öka engagemanget bland äldre terminare, vilket är något vi i valberedningen ställer oss positivt
till. Albin har dessutom tidigare erfarenhet av styrelsearbete vilket kommer vara en stor tillgång
för styrelsen som helhet. Albin beskriver sig vidare som en lagspelare och vi tror att han
tillsammans med övriga i styrelsen kommer att kunna lösa dessa problem suveränt!

Marknadsansvarig - Klara Brändström
Som marknadsansvarig för Juridiska föreningen krävs ett stort intresse för såväl medlemmarna
som samarbetspartners, vilket Klara visat att hon verkligen har!  Klara beskriver att hon vill vara
en förlängd arm mellan medlemmarna och föreningen och att alla ska känna sig välkomna, vilket
gör henne ytterst lämpad för denna post. Valberedningen är säker på att Klara som
marknadsansvarig kommer ge medlemmarna fler möjligheter att träffa framtida arbetsgivare
och få ut så mycket som möjligt av sitt medlemskap.

Utbildningsansvarig - Olof-Petter Häggström
Olof-Petter är en person som kommer tillföra mycket till posten som utbildningsansvarig, med
såväl livserfarenhet som erfarenheter från studie- och kursråd. Under intervjun lyfte Olof-Petter
flera viktiga aspekter i den fortsatta utvecklingen av utbildningen som vi i valberedningen
fastnade för. Hans brinnande intresse för utbildning och positiva och nytänkande förmåga tror
valberedningen kommer gynna styrelsen stort i deras kommande arbete!

Vice-utbildningsansvarig - Ludvig Andersson
Ludvig visar ett stort intresse och engagemang för utbildningsfrågor. Det viktigaste för honom är
att medlemmarnas intresse tillvaratas och att medlemmarnas åsikter om utbildningen ska vara
lätt att förmedla vidare för att en förändring ska ske. Ludvig beskriver även en nyfikenhet för
andra lärosätens lärosätt, som han även vill inspireras av för att utveckla utbildningen i Umeå.



Ludvig har även varit engagerad i JR och ser utvecklingspotential för utskottet, och lyfter idéer
för att få fler medlemmar engagerade. Valberedningen är således övertygade att Ludvig kommer
att tillvarata studenternas intressen på allra bästa sätt!

Informationsansvarig - Amanda Stålnacke
Amandas lugn och noggrannhet kombinerat med kunskaper om fotografisk bild anser vi i
valberedningen passar som handen i handsken för informationsansvarig. Amanda har även
tidigare varit med och arrangerat Juristens dag bankett, en erfarenhet som kommer vara till stor
nytta vid examen med tillhörande ceremoni och bankett, där hon redan nu har spännande
tankar och idéer kring utformandet!

Klubbmästare - Karolina Landmark
Posten som klubbmästare kräver en social, driven och nytänkande person; tre egenskaper som
alla passar in på Karolina. Karolina har trots sin korta tid på juristprogrammet redan engagerat
sig som bankettansvarig för Juristens dag och lyfter konkreta idéer på evenemang och aktiviteter
som vi i valberedningen är säkra på kommer bidra till att både rollen utvecklas och att
engagemanget bland medlemmarna ökar. Valberedningen känner sig säkra på att Karolina
kommer lyckas blanda nytta med nöja och axla rollen som klubbmästare på ett ypperligt sätt!

Sportmästare - Anton Eriksson
Anton visar ett stort driv och engagemang att fortsätta JF:s utveckling framåt och bygga vidare
på dess roliga traditioner. Anton har även ett stort intresse för sport och har tidigare varit
tränare. Han har tidigare erfarenhet av styrelsearbete, vilket kommer att vara en tillgång för
styrelsen. Anton ser det som en utmaning att hålla en hög medlemsnärvaro under hela året och
har redan nu konkreta förslag för att hitta lösningar, bland annat genom att utveckla samarbetet
mellan sportmästare och klubbmästare. Anton har ett tydligt medlemsfokus och valberedningen
är därför övertygade att Antons engagemang och driv att fortsätta utveckla JF kommer att vara
en tillgång för styrelsen som helhet, men även specifikt för rollen som sportmästare.

Chefredaktör de Facto - Ella Rönnbäck
Under intervjun uttryckte Ella ett stort intresse för journalistik och skrivande. Tidigare har Ella
erfarenhet av journalistiska uppdrag och har redan nu idéer om hur hon vill utveckla tidningen
framåt. Valberedningen är därför övertygade om att Ella kommer göra en gediget jobb som
skapar ett stort intresse för tidningen, och att hon därför kommer ta sig an uppdraget som
Chefredaktör för De Facto galant!


