
Verksamhetsberättelse 2022
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Ordförande

Nu lider verksamhetsåret 2022 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. Under möten med
prefekten 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 samt haft möjlighet att yttra mig i beslutsfrågor samt tagit del av
kårstyrelsens arbete. Detta är en viktig plats för såväl utbyte med andra sektioner som för
möjligheten att påverka de beslut som kan komma att ha stor betydelse för oss som sektion
och förening.

Under året har jag lagt stort fokus på att fortsätta 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 bra.

Jag har under mitt år som ordförande fått representera JF Umeå nationellt. Under
verksamhetsårets gång har jag samt utbildningsansvarig och vice utbildningsansvarig haft
förmånen att få besöka övriga lärosäten och juridiska föreningar. Vid dessa
representationstillfällen har jag representerat Umeå på ordförandemöten och mina
styrelsekollegor har deltagit under JURO:s möten. Här delar vi med oss av våra respektive
arbeten och diskuterar fram lösningar på eventuella problem som uppstått. Samarbetet har
varit väldigt givande och vi har mycket att lära 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. Vid dessa resor har vi också deltagit på många
trevliga baler där vi fått möjligheten att samtala med såväl studenter som representanter från
institutioner och arbetsliv.
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Vidare har det hållits många roliga event och aktiviteter med medlemmar under året.
Vi har anordnat gästföreläsningar, jubileumssittning, EPP:er, volleybollturnering,
Stockholmsresa och mycket annat.

Under hösten fick vi till vår stora glädje genomföra en fysisk inspark helt utan restriktioner.
Insparken var en lyckad tillställning som verkar ha uppskattats av de nya studenterna och gett
dem en god start på deras studietid. Även inför och under insparken samarbetade jag med
kåren och förde diskussioner med främst vice ordförande i kåren angående hur vi skulle tänka
angående 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 och när det gäller att engagera sig. Söktrycket till styrelsen
var högt och jag hoppas att det här är en trend som kommer att fortsätta. Dessutom har vi fått
många nya medlemmar och något som glädjer mig är att vi ser många nya ansikten i
JF-rummet under lunchen. Jag konstaterar därför att mitt mål med att få fler att känna sig
välkomna i föreningen i alla fall till viss del lyckats, även om det alltid finns mer att arbeta
med.

Under våren tillsattes projektansvariga för Juristens dag. Temat för i år var “Juridiken,
mänskliga rättigheter och jämställdhet” och vi hade bland annat äran att välkomna Mia
Edwall Insulander och Elisabeth Massi Fritz som föreläsare under fördagen. Även mässdagen
var lyckad med en hel del välbekanta utställare, men även en del nya. Under Juristens dag
välkomnade vi även de övriga lärosätena i Sverige för ordförandemöte och workshop med
JURO. De besökande lärosätena deltog även på den efterföljande banketten. Vi hade också
rekord i representation från institutionen, vilket vi verkligen uppskattade. 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 och 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!

Jenny Bergström
Ordförande

Umeå 2023-02-04
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Verksamhetsberättelse 2022
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Vice ordförande

Det har snart blivit dags för oss i styrelsen att lämna över vårt arbete och våra antaganden till den
tillträdande styrelsen. Men innan dess vill jag sammanfatta det arbete jag gjort för föreningen under
det gångna året.

Att ta över posten som Vice ordförande efter flertalet verksamhetsår som präglats av pandemi har
varit krävande, men fyllt av förutsättningar. Mycket av mitt arbete har handlat om att starta igång
fysiska projekt igen, då det under året med pandemin nästan uteslutande varit digitala projekt.

Verksamhetsåret startade med att planera både inför de Svenska juridiska mästerskapen (SJM), som
ytterst arrangeras av Mannheimer Swartling tillsammans med Sveriges olika juridiska föreningar,
samt Rättegångstävlingen i samarbete med ELSA Umeå och Kaiding. Som arrangör för de olika
rättegångstävlingarna hade jag som uppgift att marknadsföra tävlingarna, nå ut till studenter via
sociala plattformar och genom fysiska träffar planera uppsättningen av jurypanelerna, inlagsbyten för
de som var med och deltog i tävlingarna samt planera inför slutbanketter. Som ensam ansvarig för den
lokala tävlingen av SJM hade jag i uppgift att ta mig an förberedelsen inför en fysisk tävling. Vid sista
anmälningsdagen hade vi två stycken lag som deltog i både förberedelsefasen av tävlingen samt vid
huvudförhandlingen i hovrättens lokaler. Jag blev imponerad över deltagarnas prestationer men även
av de jurymedlemmar som värvats inför uppdraget att agera jury vid huvudförhandlingen. Det lag som
presterade bäst vid huvudförhandlingen skulle sedan tävla i Högsta domstolen vid riksfinalen av SJM
inför fem justitieråd i maj. Jag och föreningens marknadsansvarig hängde med till Stockholm med
deltagarna efter att vi planerat för resan. Väl i Stockholm agerade jag medarrangör men hade inga
egentliga uppgifter för finalen. Deltagarna från Umeå universitet imponerade ännu en gång men
Karlstads lag vann det ärofyllda priset och ansågs vara “mästare i juridik” 2022.

Parallellt med SJM och tillsammans med ELSA Umeå och Kaiding arrangerade vi
Rättegångstävlingen. Tävlingen hade under pandemin legat på paus och det var därför extra roligt att
starta igång en planering för tävlingen efter två inställda tävlingar. Till skillnad från SJM riktar sig
Rättegångstävlingen till alla studenter på Juristprogrammet och vi fick till två tävlande lag. Även här
utspelades tävlingen genom skrivande av inlagor och en huvudförhandling där hovrättsråd, advokater
från Kaiding och universitetslektor agerade jury.

Förutom rättegångstävlingar har jag även varit ansvarig för att ta in gästföreläsare till universitetet och
till medlemmarna. I maj kom Anders Bek som arbetar på universitetet som lektor i pedagogik och
föreläste om samtalsmetodik. De som närvarade tyckte att det både var givande och lärorikt.
Chefredaktör för De facto fick även möjlighet att intervjua Bek för ett reportage i tidningen vilket blev
lyckat. I december bjöd vi in Centrum för rättvisa som föreläste om deras unika arbete och vilka
spännande case de arbetar med eller har arbetat med. Nu senast i början av februari bjöd vi in Katinka
Svanberg som är juris. dok och läroboksförfattare i folkrätt. Hennes föreläsning handlade om de
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folkrättsliga aspekterna av Rysslands invasion av Ukraina. Det blev en lyckad föreläsning med
berikande diskussioner och funderingar efter hennes presentation.

Likt de senaste åren har det även legat i mina händer som Vice ordförande att ansöka om
bidrag från SESUS, vilket beviljades under sommarmånaderna. Som vice ordförande hade jag även i
uppgift att biträda ordföranden och övriga i styrelsen vid behov. Endast vid ett tillfälle höll jag i ett
styrelsemöte men annars har jag varit behjälplig i det övriga styrelsearbetet.

Styrelsearbetet tillsammans med de övriga styrelsemedlemmarna har varit givande och inspirerande
och jag är tacksam för att jag fick engagera mig tillsammans med er. Tack. Jag vill även tacka alla
föreläsare som tagit sig tid och engagemang att tala för våra juriststudenter. Avslutningsvist vill jag
tacka studenterna för sitt visade intresse för mina uppgifter för föreningen.

Med allt vad det innebär att lämna över mina projekt och planeringar känner jag mig trygg i att det
kommer vila i händerna på en stabil tillträdande styrelse och till min efterträdare för posten som Vice
ordförande. Jag ser fram emot att ta del av det nästa styrelse kommer bidra med till föreningen. Stort
lycka till!

Alice Johansson
Vice ordförande

Umeå 2023-02-05
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Verksamhetsberättelse 2022
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Ekonomiansvarig

Verksamhetsåret 2022 har nu nått sitt slut och det har varit ett utvecklande, lärorikt och
utmanande år som ekonomiansvarig. Året har varit annorlunda i jämförelse med de senaste
åren som kantats av pandemin, och detta år har vi varit tillbaka under hyfsat normala
förutsättningar och ekonomin har återigen börjat ta fart i föreningen.

Mitt arbete har grundats i mycket förändringar, där jag valt att bland annat förändra budgeten
för kommande år, till en rambudget, och en enklare hantering av ekonomin har skapats och
allt som följer med det. Detta för att förenkla för föreningen och för att ekonomin ska bli mer
genomskådlig för samtliga i styrelsen, våra utskott och våra medlemmar. Skötseln av
ekonomin har även till största del övergått till att bli digital, där kvitton exempelvis scannats
in istället för att vara fysiska.

En viktig del för insikten i föreningen är bokföringen, för att se vad resurserna används till.
Tillsammans med resterande styrelse har vi efterfrågat medlemmarnas åsikter till vad de
önskar mer av i föreningen och utifrån det har vi därefter valt att prioritera vissa budgetposter
särskilt. Detta har exempelvis lett till att vi erbjudit fika varje fredag i JF-rummet och
genomfört en kostnadsfri kryssning för medlemmarna, samt tagit fram merch.

Jag har, förutom bokföringen, även haft äran att sköta fakturering, in- och utbetalningar och
budgetering för styrelsen. Budgeten som sattes för vårt verksamhetsår har varit bra och rimlig
utifrån våra förutsättningar, där vi har haft utrymme att prioritera sådant som medlemmarna
vill ha av oss, och även sådant som är nödvändigt utifrån andra perspektiv. De andra
uppgifterna, såsom in- och utbetalningar och fakturering, har skötts regelbundet och har
därmed sällan föranlett några problem. När det däremot uppstått problem under
verksamhetsåret har jag haft vår revisor Stefan Brattlöf som alltid ställt upp och guidat mig,
vilket har bidragit till att det aldrig varit jobbigt att stöta på problem, utan i stället har det
bidragit till nya utvecklande kunskaper.

Den mest intensiva perioden under året har varit större delar av hösten, som består av inspark
och Juristens dag, samt nu i slutet med bokslutet. Under insparken är det otroligt många
transaktioner och kvitton som ska bli rätt, och bokföring som ska skötas i ett högt tempo för
att inte hamna efter. När insparken är över tar Juristens dag vid och även där är det mycket
transaktioner och främst fakturering som ska göras innan det är dags för jullov. Efter jullovet
när man har fullt upp med studier inför tentamen ska även ett bokslut upprättas, och det är
troligen därför hösten blir så pass intensiv. Att det ena evenemanget avlöser det andra och allt
i ett högt tempo. Det har däremot gått smidigt och bra till allra största del, där generaler och
arbetsgrupperna för Juristens dag har underlättat för mig och varit behjälpliga med
information, vilket jag är mycket tacksam över.
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Avslutningsvis har detta verksamhetsår varit utvecklande för mina ekonomiska
kunskaper, som i och för sig var begränsade innan detta uppdrag. Det har även varit
givande på så många sätt och framför allt roligt! Det har varit en del stressiga perioder,
men jag har alltid fått stöd från mina drivna styrelsemedlemmar som utfört sitt arbete
exemplariskt. Jag är tacksam över att jag fått sitta i en styrelse tillsammans med dessa, och
hur vi löst alla de problem vi stött på tillsammans. Jag vill även rikta ett tack till
medlemmarna i Juridiska föreningen för förtroendet under det gångna året, och till sist vill
jag önska tillträdande styrelse ett stort lycka till i det fortsatta arbetet med denna förening!

Maja Lidgren
Ekonomiansvarig

Umeå 2023-01-18
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Verksamhetsberättelse 2022
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Informationsansvarig

Jag tillträdde som informationsansvarig i Juridiska föreningens styrelse efter årsmötet i
februari 2022. Mitt verksamhetsår började dock redan i januari då jag som tillträdande
informationsansvarig fick delta i arbetet med att anordna examen tillsammans med sittande
informationsansvarig, Kattis. Det var mycket lärorikt och roligt att delta under examensdagen
redan då, för att på så sätt i ett tidigt skede se hur arbetet går till och hur examensdagen
fortlöper.

Som informationsansvarig ansvarade jag vidare för ”Student för en dag” på uppdrag av
Juridiska institutionen. Student för en dag innebär en möjlighet för gymnasiestudenter och
andra intresserade att besöka juristprogrammet under en dag. Under verksamhetsåret 2022
har vi dock inte haft några besökare utan endast mejl- och telefonkontakt eftersom personerna
ville delta på distans och det var därför svårt att genomföra eftersom studierna hade börjat
vara på plats.

Uppgifterna som informationsansvarig har under verksamhetsåret främst kretsat kring det
löpande arbetet. Som informationsansvarig har jag ansvarat för att föra protokoll vid
föreningens styrelsemöten varje vecka. Protokollen har sedan justerats och publicerats på
Juridiska föreningens hemsida. Även arbetet med att administrera hemsidan och mailen har
skett löpande. Hemsidan är en bra kanal för vårt informationsflöde och jag har arbetat med att
uppdatera den kontinuerligt under året. Utöver det jag redan nämnt har jag även haft det
yttersta ansvaret för Juridiska föreningens sociala medier.

Ett stort och ärofyllt uppdrag som jag har ansvarat över under mitt verksamhetsår är
examensdagen för höstterminen 2022, för avgångsstudenterna och deras anhöriga.
Examensdagen består av en examensceremoni och en examensmiddag. Arbetet med att
planera och organisera examensdagen påbörjades tidigt redan under vårterminen 2022 och
arbetet har sedan fortlöpt fram till den stora dagen den 21 januari 2023. Det var mycket roligt
att se att intresset från studenternas och de anhörigas sida var stort. I år närvarade omkring
500 personer på examensceremonin och cirka 400 personer deltog på̊ middagen.

Avslutningsvis vill jag tacka för det gångna året. Det har varit ett fantastiskt roligt och lärorikt
år.

Filippa Strömbäck

Informationsansvarig

Umeå 2023-01-31
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Verksamhetsberättelse 2022
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Utbildningsansvarig

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.

Nytt för detta verksamhetsår har varit att vissa av utbildningsansvarigs arbetsområden har
flyttats över till den nya posten vice utbildningsansvarig. Främst har det löpande arbetet med
JURO övertagits av vice utbildningsansvarig.

Studierådet och 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 (Studierådet) bestående av representanter (kursombud) från olika terminer
på juristprogrammet. Detta utskott har sammanträtt varje månad och under mötena har
kursombuden framfört klassens synpunkter och frågeställningar angående utbildningen och
arbetsmiljön. Vi har även under dessa möten diskuterat olika förslag på lösningar på upplevda
problem. 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. Från de lägre terminerna har jag haft stort
engagemang och då valt att ha tre representanter, medan från de högsta terminerna har jag
tyvärr saknat representanter.

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 utbildningen. Jag har även uppdaterat henne om Juridiska föreningens
verksamhet och vad som varit aktuellt i föreningen. Som exempel kan

nämnas blädderexemplar till tentan, publicering av tentaresultat och digitala hjälpmedel på
tentan. 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 redan under dessa
möten.

Jag har även fortsatt med att sammanställa mötena med studierektorn och publicerat dessa på
Juridiska föreningens hemsida, precis som tidigare utbildningsansvariga gjort. 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.
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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 möten med Umeå
studentkårs studentombud och utbildningsbevakare vid samhällsfakulteten. Under
vårterminen var det Emanuel Lindberg och efter honom tillträdde Joakim Bourdette. 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 under vårterminen, men detta blev tyvärr inte av förrän på höstterminen i
november. Efter utbildningstillfället har vi haft några workshops där arbetsmiljöfrågor har
diskuterats. Detta har varit otroligt givande och är någonting som jag hoppas Juridiska
föreningen genom utbildningsansvarig kommer kunna arbeta mer med.

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 tillsammans med vice utbildningsansvarig representerat Juridiska
föreningen i Umeå på nationell nivå genom samarbetet i JURO och vi har deltagit på möten
som ledamöter i JURO:s styrelse. JURO 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
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samt hur och vilket arbete som JURO ska bedriva. Arbetet i arbetsgrupperna har
fokuserats på att genomdriva olika projekt inom JURO. Vice utbildningsansvarig har
haft de löpande arbetet med JURO och suttit med i arbetsgrupperna medan vi båda
varit med på de formella mötena och workshopen. Detta har varit en uppdelning som
fungerat bra.

JURO har under året kunnat fortsätta med att ha fysiska möten, tack vare slutet av pandemin
och vi har under vårterminen haft möten i Karlstad, Lund och Örebro och under höstterminen
i Uppsala, Göteborg och Umeå.

Arbetet inom JURO har under året bestått av att b.la. fortsätta med arbetet att få fram en
ansökan om MUCF-bidrag och sammanställa vår rapport om juriststudenters psykiska ohälsa.
Vi har även med hjälp av ortsrapporter haft möjlighet 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
gjorde även i år tillsammans med övriga i Juridiska föreningens styrelse. Vi delade upp
studenterna på tre klassrum för att få lite mindre grupper så fler studenter vågade ställa frågor.
Vi ville fokusera på att lugna studenterna inför tentan, minska stressen och dela med oss av
våra bästa tentatips. De fick även bläddra i gamla

tentapärmar. 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 höll denna
föreläsning under studenternas första vecka på programmet och till min hjälp hade jag vice
utbildningsansvarig och en representant från Studierådet. Även detta var uppskattat, både av
studenter och lärare!

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.

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

Utbildningsansvarig

Umeå, 2023-01-26
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Verksamhetsberättelse 2022
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Vice utbildningsansvarig

Jag har under verksamhetsåret suttit som vice-utbildningsansvarig i Juridiska föreningen vid
Umeå Universitet. Detta är en ny roll som innebär att jag tillsammans med
utbildningsansvarig arbetar med utbildningsfrågor samt utbildningsbevakning, men störst
fokus på de nationella utbildningsfrågorna i JURO (Juris studerande riksorganisation). Utöver
detta så har jag i min roll även ansvaret för Juriststudenternas rådgivning, som ger kostnadsfri
juridisk rådgivning.

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
vice-utbildningsansvarig har jag tillsammans med utbildningsansvarig representerat Juridiska
föreningen i Umeå på nationell nivå genom samarbetet i JURO och vi har deltagit på möten
som ledamöter i JURO:s styrelse. JURO 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. Jag har hafta ansvar de löpande arbetet med
JURO och suttit med i arbetsgrupperna medan vi båda varit med på de formella mötena och
workshopen, en uppdelning som vi tycker fungerat bra.

JURO har under året kunnat fortsätta med att ha fysiska möten, tack vare slutet av pandemin
och vi har under vårterminen haft möten i Karlstad, Lund och Örebro och under höstterminen
i Uppsala, Göteborg och Umeå.

Arbetet inom JURO har under året bestått av att b.la. fortsätta med arbetet att få fram en
ansökan om MUCF-bidrag och sammanställa vår rapport om juriststudenters psykiska ohälsa,
ett som dock tagit ganska mycket längre tid än tänkt pga. fördröjning hos en
samarbetspartner. Vi har även med hjälp av ortsrapporter haft möjlighet att utbyta
erfarenheter och kunskap mellan orterna och jag anser att samarbetet fungerat utmärkt!

Juriststudenternas rådgivning (JR)

Juriststudenternas rådgivning är ett utskott i föreningens som ger kostnadsfri juridisk
rådgivning till allmänheten. Under det förra verksamhetsåret så var utskottet på lite “paus” då
det inte fanns någon som drev det. Tidigare år har ordförande för JR varit en post i

JF-styrelsen, men under 2021 så stod den vakant. Under 2022 så valde man istället att göra
om JR till ett utskott under vice-utbildningsansvarig, så det är det upplägget vi har haft! Som
ordförande för utskottet valde jag Philip von Quitzow, och vi har haft ett samarbete och
upplägg som jag tycker funkat bra. Vi gjorde det mesta arbetet gemensamt och jag försökte
att vara med på alla möten!
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I och med att rådgivningen legat nere ett tag samt att ordförande skulle tillsättas etc. så
dröjde det fram till Mars 2022 innan rådgivningen satte igång på riktigt. Till en början
hade vi ett ganska bra engagemang hos rådgivarna, något som varierat under årets
gång. I och med att det inte ska vara obligatoriskt för någon att dyka upp varje vecka
så har det varierat rätt så mycket från vecka till vecka, men en liten skara brukar alltid dyka
upp! Det är detta som varit den största utmaningen under året, då vi självklart vill ha
engagemang och att folk ska dyka upp, samtidigt som det inte ska vara något obligatoriskt
åtagande. Vi genomförde i år ett studiebesök hos Brottsoffermyndigheten, något som tyvärr
inte blev så välbesökt med väldigt uppskattat av de som var där!

Avslutande kommentar

Avslutningsvis så vill jag tacka alla medlemmar som gett mig förtroende, det har varit otroligt
givande och lärorikt att sitta i JF:s styrelse. Ett extra stort tack till alla som engagerat sig i JR
under året och till ordförande Philip, det är ni som gjort att vi har kunnat driva JR!

Med detta sagt så vill jag även önska stort lycka till till efterträdande styrelse, och i synnerhet
till min efterträdare Ludvig som jag tror kommer fortsätta och utveckla arbetet hur bra som
helst!

Fanny Sandberg

Vice utbildningsansvarig

Umeå, 2023-01-31
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Verksamhetsberättelse 2022
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Marknadsansvarig

Då var det äntligen dags att summera mitt år som marknadsansvarig för Juridiska föreningen
vid Umeå universitet.

När det var dags för mig att ta över rollen som marknadsansvarig var jag väldigt peppad och
såg mycket fram emot allt roligt som jag hade framför mig. I början av mitt verksamhetsår
var alla samarbetsavtal färdigsignerade och min första uppgift var därför att beställa in västar
till varje styrelseledamot. Vi valde att byta ut den föregående styrelsens representationsjackor
för att istället ha ett plagg som skulle kunna bäras både inne och ute och i olika typer av väder
eftersom man aldrig vet vart vädergudarna står här i Umeå. I samband med detta passade jag
även på att beställa in fler ryggsäckar som de nya studenterna skulle få under insparken.

Under året har det hållits event med både gamla och nya samarbetspartners. Under våren höll
Vinge i ett event som inleddes med en föreläsning och frågestund för att sedan övergå till en
supertrevlig lunch där medlemmarna kunde prata med representanterna från byrån. Deloitte
har vidare hunnit med två stycken event. Under deras första event samlades medlemmarna på
Orangeriet för att mingla med mat och dryck och spela Boule med trevliga priser. Det andra
eventet tog istället formen av en spännande padelturnering. Under hösten kom även
Mannheimer Swartling upp och höll i träffar under två dagar i samband med intervjuer för
deras sommarnotariattjänster. Vid samtliga event kom studenter från olika terminer, vilket
känns både roligt och viktigt när föreningen arrangerar den här typen av evenemang.

Arbetet med höstens Stockholmsresa började nästan direkt när jag tillträdde som
marknadsansvarig. Bland det första jag gjorde var att välja in Bea Wittfeldt och Emilia Eker
som marknadsutskott. De fick ansvaret för den humanjuridiska gruppen och jag gav dem mer
eller mindre fria tyglar med vilka företag de skulle boka in. Jag själv ansvarade för den
affärsjuridiska gruppen och under våren låg mitt största fokus på att boka in så mycket som
möjligt till Stockholmsresan. Inte bara besök skulle bokas utan även boende och buss. Både
marknadsutskottet och jag var noggranna med att ta del av den feedback som fanns från
föregående år för att kunna få till ett så bra och intressant schema som möjligt. Slutligen var
det dags för biljettförsäljningen som även detta år skedde genom en bindande anmälan via
mail. Både medlemmar från T9, T7 och T5 fick plats på resan vilket var roligt för att fler
terminer kunde få uppleva den.

Under Stockholmsresan fick grupperna, nästan alla dagar, göra tre besök var. Besöken skedde
på både byråer, myndigheter och Högsta domstolen. Besöken för den affärsjuridiska gruppen
såg till stor del ut som innan på grund av våra samarbetsavtal men utöver det besöktes även
Svalner, Hannes Snellman och Setterwalls. Den humanjuridiska gruppen besökte bland annat
Thomas Bodströms advokatbyrå, Familjens Jurist, Försvarsadvokaterna och
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Åklagarmyndigheten. De två sista kvällsbesöken gjordes även gemensamt för de båda
grupperna vilket jag upplevde som uppskattat medan resten av besöken var nischade
efter gruppernas inriktning. Det sista besöket hos DLA Piper innehöll ett besök på
Asian Post Office vilket blev en otrolig avslutning på en givande vecka.

Under insparken var föreningens samarbetspartners Akavia och ST närvarande under
rundvandringen. De båda fick stå i hörsalsrundan och var till synes nöjda med dagen. Jag
valde att korta ned rundvandringen för att bara fokusera på de “viktigaste” delarna av
universitetet för en ny juriststudent och vi gick bland annat förbi tornet, UB och JF-rummet. I
JF-rummet delades sedvanligt programväskan ut till studenterna innehållandes lite merch från
några av våra samarbetspartners samt en JF-vattenflaska.

Inför Juristens dag beställde jag nya JF-tygkassar med en ny design. Tygkassarna blev denna
gång fortsatt naturvita men i en annan form och tjockare material. Jag beställde även JF-kåsor
som jag tänkte skulle vara passande till Åreresan som äntligen blev av. Dessvärre fanns det
inte möjlighet att beställa mer merchandise än så då budgeten inte räckte till. Inför
kommande verksamhetsår har den budgetposten utökats vilket förhoppningsvis kommer
underlätta för min efterträdare. Under hösten designade jag även JF-tröjor som denna gång
blev svarta sweatshirts. Det var som vanligt högt tryck och lång kö för att få köpa en tröja och
jag upplevde försäljningen som lyckad.

Styrelsearbetet har inneburit mycket jobb och det är många, stora som små, beslut som måste
tas. Framförallt har det varit en hel del arbete med mailande fram och tillbaka. Även
Stockholmsresan tog väldigt mycket tid samt allt övrigt arbete med våra samarbetspartners.
Framförallt har det dock varit otroligt givande och jag tar med mig många nya kunskaper
inför framtiden.

Våra samarbetspartners är ovärderliga för oss och jag fått möjligheten att ha väldigt
värdefulla kontakter med dem. Jag är stolt och glad över att ha fått vara en del av 2022 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 2022, samtidigt
som jag vill önska tillträdande styrelse och kanske främst tillträdande marknadsansvarig
Klara Brändström ett stort lycka till under 2023.

Alice Lindholm
Marknadsansvarig

Umeå 2023-01-31
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Verksamhetsberättelse 2022
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Klubbmästare

I och med att pandemin i princip var “över” när jag påbörjade mitt år som klubbmästare hade
jag stora förväntningar inför verksamhetsåret. 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 lyckats genomföra.

Det första jag fick planera och genomföra var en beerpongturnering för att utse en vinnare på
juristprogrammet som skulle få tävla i Rouge stora turnering mellan olika program. Vår
interna turnering genomfördes på en EPP med många lag anmälda vilket var kul. Det hela
slutade med att vårt juristlag vann hela den stora turneringen och tog hem en vinst på 10 000
kr!

Efter turneringen var nästa event på agendan att planera jubileumssittningen för att fira att JF
fyllde 25 år 2021. Jag kastades snabbt in i en intensiv och ganska krävande planering. Jag ska
inte ljuga, det var stundvis väldigt jobbigt, men med facit i hand var det värt det. Det var en
så trevlig sittning och jag märkte inget annat än nöjda och glada gäster. Det var väldigt roligt
att få planera något som vanligtvis inte hålls och jag fick testa mig själv genom att inte ha så
mycket från tidigare att falla tillbaka på. Mitt i planeringen för jubileumssittningen
påbörjades även planeringen inför valborg. Efter ett önskemål av en medlem tog jag tillbaka
valborgsfirandet till Rex där de varit ett tidigare år. Här hade jag inte heller så mycket att falla
tillbaka på utan jag försökte tänka nytt och planera något som många skulle vilja gå på. Här
blev det inte riktigt som jag hade planerat då vi egentligen skulle vara på uteserveringen på
Rex på dagen men när vi kom dit hade de gjort iordning övervåningen. Det blev lite instängd
känsla då gardiner var fördragna och det var mörkt på hela övervåningen. I det stora hela blev
det ändå ett lyckat event och folk hade roligt men där fick jag känna på när de inte riktigt blir
som man tänkt sig.

Generalernas inspark avslutades som vanligt med en finsittning på Rex med långbord och
eftersläpp, vilket blev lyckat! I slutet av oktober skrev termin 5 och termin 1 tentamen och till
det anordnas en tentafester på Rouge, den för T1 med halloweentema. Tentafester uppskattas
alltid och det är kul när det är uppslutning från olika terminer. Vollebollsurneringen hölls som
vanligt i november med efterfest på Cinco där det var mycket bra uppslutning och roligt att se
att så många som inte spelade volleyboll också kom!

Under året har jag hållit fikadagar i JF-rummet som uppskattas mycket från medlemmarna.
Fettisdagen, kanelbullensdag och luciafika är både är trevligt för oss i styrelsen och även för
medlemmarna. Det kommer alltid mer folk än vanligt till JF-rummet de dagarna och det är
kul att få se lite nya ansikten där ibland också. Genomgående under året har jag också
anordnat EPP:er på Rouge på fredagar. Det har varit ungefär en EPP i månaden och ibland
med vissa teman. Jag tycker ändå att uppslutningen på EPP:erna har varit bra under året och
det är såklart väldigt roligt. I februari hålls den årliga EPP:n med Kaiding som egentligen
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brukar vara under hösten. Det blev krock i planeringen men det var kul att de ändå
gick att få till, bara lite senare än vanligt.

2022 skulle avslutas med en julsittning där inte bara medlemmar var välkomna utan
även medlemmars nära och kära. Tyvärr blev det väldigt dåligt engagemang för den och vi
sålde alldeles för få biljetter för att kunna genomföra den. Vi fick lov att ställa in och betala
tillbaka till de som köpte biljetter.

Det stora som hände under våren innan överlämningen var Åreresan. Äntligen gick det att
genomföra efter att corona satt stopp för det tidiga§re. Vi fyllde upp alla platser och
genomförde en lyckad och uppskattad resa. Tyvärr kunde jag själv inte åka med på resan pga
personliga besvär men har fått höra att alla hade roligt och att det var bra planerat. Som tur
var kunde tillträdande klubbmästare Karolina ta över rollen som “reseledare” från mig och se
till att alla var på bussen och hämta allas liftkort etc. Det mesta som behövdes göras för resan
gjordes innan därav blev inte något övermäktigt arbete för Karolina men en perfekt nosning
på hur det är att vara klubbmästare.

Nu har det blivit dags för oss att lämna över till en ny styrelse, och i mitt fall till Karolina
Landmark som jag är helt säker på kommer axla rollen som klubbmästare med bravur! Jag
skulle vilja önska dig Karolina 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 att vi gjort det bra. Vi har gjort vårt bästa, och över det är jag stolt.

Tuva Orre
Klubbmästare

Umeå 2023-02-06
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Verksamhetsberättelse 2022
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Sportmästare
__________________________________________________________________________________

För ungefär ett år sedan tillträdde jag som Sportmästare efter min företrädare Douglas
Westring. Douglas hade haft en pandemi att brottas med under sitt verksamhetsår, vilket var
en farhåga även för min del. När restriktionerna lättade i februari 2022 kunde jag andas ut
och se fram emot ett år fritt från pandemi där jag som sportmästare kunde planera och
genomföra roliga event och turneringar utan restriktioner.

Som Sportmästare ansvarar man över de tillställningar rörande sport och andra, främst
fysiska, aktiviteter som Juridiska Föreningen erbjuder sina medlemmar. Evengemangens
huvudsyfte är att bidra till sammanhållning mellan juriststudenterna samtidigt som man
främjar hälsan på programmet och får studenterna att ägna sig åt något annat än bara studier.
Aktiviteterna på måndagar och de olika större turneringarna är de mest klassiska
pusselbitarna för att uppnå målen som Sportmästare.

Min vision var att få in en ännu större bredd på aktiviteterna på JF-sport och därigenom locka
fler medlemmar att delta. Idag vet vi att hälsa inte bara beror på hur man mår fysiskt utan
även psykiskt. Därför har jag försökt blanda fysisk aktivitet med sådant som gör att man mår
bra även psykiskt. Fotboll, innebandy och basket är klassiska populära aktiviteter som har
varit återkommande även under mitt verksamhetsår men jag har också försökt få in andra
typer av aktiviteter som schack, styrketräning, tipsrundor, lekar, quiz och mellanmål.

Mitt verksamhetsår startade med planering och genomförande av den populära
inomhusfotbollsturneringen Umeå World Cup (UWC) som är en turnering mellan de olika
programmen på universitetet. Tillsammans med ett gäng engagerade personer från andra
föreningar lyckades vi styra ihop en lyckad och uppskattad turnering.

Under våren rullade måndagsträningarna på och jag höll i flera olika aktiviteter. När snön
hade smält anordnade jag en tipsrunda utomhus på campus där ett flak Nocco delades ut till
det vinnande laget. Jag införde även ett nytt inslag, att bjuda på mellis till medlemmarna
under perioder med mycket plugg. Det blev uppskattat och har därför varit återkommande
några gånger under mitt verksamhetsår.

Efter ett efterlängtat sommarlov kickstartade höstterminen med ett klassiskt fotbollspass på
Campus arenas konstgräsplan. Den rekordstora uppslutningen kan ha berott på det fina vädret
och att folk var fotbollssugna, eller att folk kände sig mer eller mindre tvungna då viktiga
poäng stod på spel i jakten på att vinna insparken. Oavsett vad så var det ett fantastiskt sätt att
starta den nya terminen på. Hösten löpte på med aktiviteter varje måndag. Jag fortsatte att
försöka blanda klassiska sporter med lite annorlunda aktiviteter. Bland annat kom en
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instruktör från Umeå kampcenter som instruerade självförsvar samt en instruktör från
Umeå Sport och Motion som höll ett styrketräningspass. Jag bjöd in till schackspel i
JF-rummet och bjöd återigen på mellis. Terminen avslutades med ett VM-quiz i
JF-rummet där vinnaren fick ett flak Celsius.

Under hösten var det även dags för juristernas årliga volleybollturnering. Hela tolv lag deltog
och det bjöds på en spännande dag på IKSU:s beachvolleybollplaner. Red bull sponsrade
turneringen med

dryck och högtalare vilket bidrog till en härlig stämning. Priser delades ut till ettan, tvåan och
trean, bästa utklädnad samt bästa laganda och bestod av presentkort på Ica, ett flak Nocco
samt olika goodiebags. Allt som allt blev det även i år en lyckad turnering med trevlig
stämning och rekordhögt deltagande.

Avslutningsvis vill jag tacka både medlemmarna och resterande styrelse för ett roligt och
lärorikt år tillsammans. Framför allt vill jag tacka de medlemmar som bidragit till att göra
mitt arbete som sportmästare möjligt genom att delta på måndagsaktiviteter eller anmäla ett
lag till en turnering. Jag vill även rikta ett stort lycka till till den nya styrelsen och framför allt
till min efterträdare Anton Eriksson, jag är övertygad om att du axla sportmästarrollen på
bästa tänkbara sätt och jag ser fram emot att ta del av dina planer kommande verksamhetsår.

Klara Sjödin
Sportmästare

Umeå, 2023-02-04
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Verksamhetsberättelse 2022
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Chefredaktör de Facto

Jag efterträdde Elmer Mårtensson Wallhult som chefredaktör för Juridiska föreningen vid
Umeå universitets medlemstidning de Facto. Mitt år som chefredaktör inleddes med
upplärning av föregående chefredaktör. Under upplärningen fick jag lära mig hur jag skulle
planera varje nummer och jag fick även hjälp att komma i kontakt med tryckeriet. Jag valde
efter diskussioner med Elmer att använda mig av samma tryckeri och layoutansvarig som
tidigare år. Jag kom även fram till att gå ifrån konceptet med teman för varje nummer då jag
kände att de flesta teman var gjorda och att jag ville vara mer fri kring innehållet i varje
nummer. Detta tänkte jag också skulle underlätta att få folk att skicka in texter då de kunde
skriva om vad de ville. Det underlättade också mitt arbete då jag kunde lägga texter på lager
om de inte fick plats i ett nummer.

Efter upplärningen började jag med att planera mitt första nummer som chefredaktör.
Processen inför varje nummer var ungefär densamma. Jag började med att försöka samla in
texter från medlemmar som var intresserade av att engagera sig och parallellt med det
försökte jag boka in intervjuer med intressanta intervjuobjekt. Efter den processen visste jag
hur mycket jag själv behövde skriva och satte då igång med att färdigställa alla texter.
Därefter var det dags att börja tänka på layouten för tidningen och den planeringen skedde i
samråd med layoutansvarig Florencia Skogsborg. När hela tidningen var färdig brukade jag
gå igenom allt för att sedan komma med lite förslag på ändringar till Florencia innan vi
skickade tidningen på tryck och lade upp den på webben.

Under året har jag försökt göra en så bred tidning som möjligt där alla ni medlemmar i varje
nummer skulle kunna hitta något som de tyckte var intressant eller roligt. Under året har
medlemmarna kunnat läsa om GBs glassnyheter, hur det är att vara på utbyte och intervjuer
med Sveriges riksdags talman Andreas Norlén samt den prisbelönte författaren Jens Lapidus.

Mitt år som chefredaktör och styrelseledamot har varit väldigt roligt men också lärorikt. Det
har inte alltid varit helt lätt att få till en bra tidning under hela året då det arbetet ofta skett
parallellt med tentaplugg och uppsatsskrivande. Det har också varit svårt att få medlemmar
att engagera sig som har gjort att jag fått skriva fler texter än vad jag trodde på förhand. Men
trots det har det varit ett väldigt roligt år och alla glada tillrop har verkligen värmt i hjärtat.

Jag skulle vilja avsluta med att tacka alla medlemmar för året och även passa på att skicka ett
stort lycka till den nya styrelsen och i synnerhet Ella Rönnbäck som ska ta över min roll. Jag
är övertygad om att hon kommer göra det med bravur.

Albin Berg
Chefredaktör de Facto
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