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Styrelsen
Styrelsen har under år 2016 bestått av följande personer:

Ordförande

Felix Wideroth

2016-01-01 till 2016-12-31

Vice ordförande

Alice Aronsson
Hedvig Lind

2016-01-01 till 2016-06-30
2016-07-01 till 2016-12-31

Skattmästare

Daniel Ruiz Nilsson

2016-01-01 till 2016-12-31

Sekreterare

Hannah Arvidsson
Andreas Skjöldebrand

2016-01-01 till 2016-06-30
2016-07-01 till 2016-12-31

Ordf. Sociala utskottet

Anton Sundberg

2016-01-01 till 2016-12-31

Arbetsmarknadsansvarig Jonas Lårdh
Jonatan Arnö

2016-01-01 till 2016-06-30
2016-07-01 till 2016-12-31

Ordf. Studierådet

2016-01-01 till 2016-06-30
2016-07-01 till 2016-12-31

Arash Moosavian
Felix Olin

Under året har inspektorsämbetet innehafts av docent Erika P. Björkdahl vid Juridiska
fakulteten. Proinspektorsämbetet har innehafts av advokat Rolf Johansson.
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1 Året i korthet
Året inleddes med att vi lämnade in vår ansökan om kårstatus till Konsistoriet vid Uppsala
universitet och den 22 februari fick vi det glädjande beskedet om att vi beviljats kårstatus vid
Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet med undantag för det geografiska området Campus
Gotland.
I januari genomfördes vårterminens reccevecka och den verkade vara uppskattad av såväl
reccar som funktionärer. Styrelsen deltog aktivt under både domarstationer och
kvällsaktiviteter. I februari hölls därefter årets första ordinarie stämma, som avlöpte väl. Under
månaderna som följde fram till sommaren anordnades JF:s traditionsenliga evenemang så som
P3 och Culpa cup men också ett flertal nya koncept som visade sig lyckade. Styrelsen upplevde
inga större svårigheter med den löpande verksamheten och är väldigt imponerade över den
mängd arbete som våra ideellt engagerade ämbetsmän lägger ner. I april flyttade vi från våra
kontorslokaler på Clasonska gården snett över gatan till Övre Slottsgatan 6 och Ihregården.
Bytet var väldigt uppskattat eftersom att vi sedan länge vuxit ur vår befintliga kontorslokal.
Terminens sista stora händelse var den välbesökta majstämman där föreningen bland annat
valde fyra nya styrelsemedlemmar, antog föreningens nya värdegrund samt röstade vid första
läsningen igenom ett antal propositioner om förändringar i stadgan för att anpassa den till att vi
blivit studentkår.
Den 1 juli blev vi officiellt studentkår vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.
Ordförande och vice ordförande var även från detta datum heltidsarvoderade och tog
studieuppehåll för att på heltid jobba med föreningen. Under sommaren lades fokus främst på
att göra de sista förberedelserna i organisationen inför terminsstart samt att ta fram
informationsmaterial avsett för studenterna vid Juridiska fakulteten med information om
studiebevakning, studenträttigheter och föreningsinformation. Det var viktigt att vi tidigt gick
ut med tydlig information till alla studenter om vad som nu gällde och var de skulle vända sig
vid frågor. Ordförande och vice ordförande besökte en föreläsning på varje termin ett till sex
där de berättade om studiebevakning och var studenterna kan vända dig vid frågor eller vid
behov av hjälp. I pausen efter föreläsningen delades även tygpåsar med föreningens logotyp ut
till alla studenter innehållandes informationsmaterial, pennor och en vattenflaska.
Höstterminen inleddes med en mycket lyckad reccevecka som var uppskattad av både
funktionärer och reccar. I mitten av september hölls därefter en extrastämma för att fylla
vakanta ämbetsposter. Under terminen genomfördes flera event tillsammans med våra
samarbetspartners och i början november gick Kontaktdagen av stapeln. I slutet av november
hölls årets andra ordinarie föreningsstämma där flera motioner röstades igenom. Bland annat
en motion om att köpa in en ny hemsida till föreningen.
Gällande den ständigt aktuella lokalfrågan har vi haft löpande kontakt med Stiftelsen UBBO
under året angående Jontes stuga. Rättsläget i tvisten har inte blivit klarare under året, men vi
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har lyckats åstadkomma tätare kontakt och ett bättre diskussionsklimat än tidigare, vilket får
anses vara positivt. Diskussionerna kommer att fortsätta med hjälp av våra inspektorer och det
är vår förhoppning att en lösning kan träffas under 2017.
Sammanfattningsvis har 2016 varit ett av de mest händelserika och framgångsrika åren i
föreningens historia. Vi har tagit det stora steget och blivit studentkår vilket har varit ett stående
mål under många år.

2 Styrelsens arbete
2.1 Sammanträden
Under året har styrelsen haft 18 protokollförda sammanträden ungefär varannan vecka med
undantag för sommar- och juluppehåll. Styrelsen har även haft åtta (fyra på våren och fyra på
hösten) sammanträden med fokus på strategiska diskussioner men utan att beslut tagits. Syftet
var att dela upp styrelsen möten för att göra de mer tidseffektiva och strukturerade. Styrelsens
arbete har inför varje termin inleds med kickoff där fokus legat på TEAM-building.

2.2 Medlemsregister
Föreningen är sedan den 1 juli medlem i USMOS (Uppsala Studenters Medlemsskapshantering:
organisation och samordning) och har därmed avslutat sitt samarbete med Membit för
medlemsregister. USMOS är ett samarbete mellan Uppsalas nationer och studentkårer runt ett
gemensamt medlemsystem. Under höstterminen pågick arbete med att föra in våra medlemmar
i det nya systemet vilket förväntades vara klart till VT17. Medlemsregistret utgjordes därför
under hösten av ett Excel-dokument.
Inskrivningen under höst och vår har fungerat mycket bra. Under vårterminen skedde det i
Membit för att sedan till HT16 övergå till ett Google-form för att framöver skötas genom
MELOS. Vi har haft en genomsnittlig anslutningsgrad på 90% för alla studenter som börjar
studera vid Juridiska fakulteten under 2016.

2.3 Externa relationer
Under året har vi jobbat aktivt med att knyta nya och värna om befintliga relationer inom och
utanför Uppsala universitet. Som studentkår är det av stor vikt att vi har goda relationer inom
universitetet och med de fem andra studentkårerna för att vi på bästa sätt ska kunna verka för
ett fungerande och effektivt studentinflytande. Det har därför under andra halvåret lagts extra
mycket tid och energi på att sätta grunden för vår relation med universitetet. Detta har först och
främst gjorts genom att ordföranden har deltagit på flera av universitetets anordnade
konferenser och möten med universitetets centrala ledning och förvaltning. I dessa forum har
vi haft möjlighet att föra en bra dialog och knyta nya värdefulla kontakter.
Vår relation och kontakt med Juridiska fakulteten har tagit många steg framåt och stärkts
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ytterligare. Från och med höstterminen har ordförande regelbundet ca en gång i månaden träffat
dekanen och prefekten för att diskutera aktuella frågor samt hur fakulteten och föreningen kan
hjälpa varandra för att utveckla utbildningen.
Samarbetet med European Law Student Association (ELSA) som vi äger Kontaktdagen AB
tillsammans med har under året fungerat väl. För att i minsta möjliga mån undvika att våra
event skulle krocka med varandra under året började vi använda oss av en gemensam kalender
där vi kunde se inbokade datum för att undvika dubbelbokningar. Arbetet med Kontaktdagen
har även det fungerat väl och vi fortsätter att sträva mot att utveckla vår samverkan på bästa
sätt. Under våren träffades styrelserna för JF, ELSA, KD och FEMJUR för att utveckla och
förbättra relationerna, dela med sig av erfarenheter samt diskutera hur vi på bästa sätt kan arbeta
för juriststudenternas vid Uppsala universitet.
Vidare har samarbetet med Sveriges juridiska föreningar och JURO (Juris Studerandes
Riksorganisation) fortsatt i god anda under året. Vi har deltagit i fyra ordförandemöten
respektive JURO--möten, två under vårterminen och två under höstterminen. Frågor som
digitala tentor, terminsupplägg och arbetsmiljöfrågor har diskuterats och mycket erfarenheter
har delats mellan de olika föreningarna. Detta samarbete är något vi värdesätter högt då vi i
mångt och mycket står inför samma utmaningar som våra vänföreningar och vi hoppas att det
kommer fortsätta på samma goda sätt i framtiden.
Samarbetet med de fem andra studentkårerna vid Uppsala universitet finns beskrivet nedan
under ”3.5 Kårsamverkan”.

2.4 Förmansnätverk
Ett av de första besluten under vårterminen 2016 som togs av styrelsen var att ett nytt koncept
skulle prövas. Det nya konceptet var förmansnätverket. Förmansnätverket är en arbetsgrupp för
alla förmän som har en arbetsgrupp under sig. Ambitionen för gruppen och anledningen till att
den startades var att det skulle vara en möjlighet för förmännen att få tillgång till verktyg för
att kunna fullgöra sina ämbeten. Vidare så skulle gruppen ge möjlighet för utbyte av
erfarenheter förmän emellan. Förmansnätverket skulle även kunna fungera som en slags
remissgrupp för styrelsen. En annan konsekvens som förutspåddes var att nätverket skulle
kunna förbättra föreningens organisation.
Det genomfördes ett antal möten under våren. Fokus på diskussionerna var till en början hur
formatet förmansnätverket på bästa sätt skulle utformas. Vidare diskuterades behövliga
organisationsförändringar. En överlämningspolicy är ett exempel på en produkt som kommit
från förmansnätverket.
Efter en lyckad pilot-termin av förmansnätverket så ansågs det att formatet borde fortsätta.
Epost, webb
ordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

2017-04-11
6(13)

3 Studiebevakning
3.1 Juridiska föreningen blir studentkår
Juridiska föreningen är sedan den 1 juli studentkår vid Juridiska fakulteten vid Uppsala
universitet. Detta efter att Uppsala universitets styrelse, konsistoriet, den 22 februari beslutat
att ge föreningen mandatet efter en ansökan som lämnades in i början av januari.

3.2 Studiebevakaren
Arbetet som studiebevakare har under andra halvan av året flutit på bra. Fokus har primärt varit
att bygga upp kårens organisation för studiebevakning och studieförbättrande verksamhet. Det
har under halvåret varit få fall. Detta har med stor sannolikhet berott på att vi som ny kår har
svårigheter med att nå ut till alla studenter med de nya rutinerna för vem de ska kontakta samt
att det under hösten i princip inte hålls någon tentamen. Enligt tidigare studiebevakare brukar
antalet fall vara som flest i anslutning till att terminstentamen har skrivits och betygsatts.

3.3 Studierådet
Studierådets verksamhet fortlöpte på sedvanligt vis under VT16, allt medan förberedelserna
inför omställningen till studentkår pågick. På Juridiska fakulteten cirkulerade en stor fråga om
eventuell ändring av antagningen till juristprogrammet, vilket ledde till att Studierådet fick
arbeta hårt för att involvera studenterna i frågan, med omfattande inhämtning av åsikter m.m.
Samtidigt lade Studierådet stor vikt vid att försöka profilera sig ytterligare och synas för
studenterna, för att än mer tydligt bli deras röst gentemot fakulteten. Trots en omvälvande
period med mycket arbete inför kårstatus blev samtliga planerade evenemang av och sköttes på
ett bra sätt. Inga nämnvärda problem uppstod i övrigt under terminen.
På majstämman valdes ett nytt studieråd för perioden HT16-VT17. Studierådets verksamhet
har överlag fungerat väl under HT16. Den enkät som påbörjades under vårterminen angående
övergång till antagning en gång per år på juristprogrammet sammanställdes i en rapport som
föredrogs för utbildningsutskottet, fakultetsnämnden samt individuellt för prefekten och
studierektor. Under hösten har även arbetet med att ta fram ett åsiktsprogram för JF som
studentkår påbörjats och i slutet på terminen har vi lanserat en enkät för att samla in studenternas
åsikter. Enkäten har fått god respons!
En central fråga under HT16 var rektorsprocessen och den kom att få mycket medialt utrymme.
Bakgrunden är att konsistoriet (universitetets styrelse) i sin förberedelse att föreslå hur valet av
ny rektor skulle gå till inte i den grad som var önskvärt involverade anställda och studenter.
Detta ledde till att en stor debatt startades i universitetsvärlden och speciellt här i Uppsala. För
att ta ställning för studenterna och ett brett studentinflytande i rektorsprocessen gick alla sex
studentkårer ihop och skrev en debattartikel i UNT (”Universitet är inga aktiebolag” UNT
161003). Efter många turer tog tillslut i november beslut om process som till största del
motsvarade tillvägagångssättet vid förra tillsättning av rektor, en process som garanterar ett
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brett studentinflytande. Som ett led i den sen initierade processen tillsatte studierådet en
representant i den hörandeförsamling som under 2017 ska vara aktiv i processen för att utse en
ny rektor för universitetet. I detta arbete kommer vi samarbeta med de andra kårerna vid
universitetet.

3.4 Åsiktsprogrammet
Under höstterminen inleddes ett av kårens största projekt; att samla in och sammanställa
juriststudenternas åsikter om utbildningen i ett åsiktsprogram. Arbetet leds av en arbetsgrupp
inom studierådet. Åsiktsprogrammet ska vara klart för att röstas igenom till aprilstämman 2017.
Arbetet med att sammanställa juriststudenternas åsikter har främst gjorts genom en stor enkät
som lanserades den 9e december. Resultatet av enkäten sammanställs sedan under våren.

3.5 Kårsamverkan
Kårsamverkan är det avtals samarbete som finns mellan Uppsala universitets sex studentkårer,
Uppsala studentkår, Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Farmacevtiska Studentkåren,
Föreningen Uppsalaekonomerna, Gotlands Studentkår Rindi och Juridiska föreningen i
Uppsala. Avtalet reglerar den centrala studiebevakningen vid universitetet och förhandlades
fram tillsammans med de andra kårerna under VT16 och skrevs under av alla kårer under
sommaren.
Arbetet inom kårsamverkan har under HT16 flutit på bra. Vi har under terminen stött på
utmaningar men vi har alltid kunnat lösa dessa, främst genom ett konstruktivt diskussionsklimat
baserat på ömsesidig respekt mellan organisationerna.

4 Ekonomi
På den ekonomiska sidan har verksamhetsåret 2016 har haft både sina upp- och nedgångar.
Inför 2016 togs ett beslut om att köpa in en bokföringstjänst från Sparrman Redovisning AB
för att underlätta och få ordning på föreningens ekonomi. Samarbetet fungerade inledningsvis
bra men till följd av problem i samarbetet efter sommaren valde vi att i slutet av oktober att
avsluta kontraktet. Problemen berodde på den andra parten. I slutet av november slöt vi med
anledning av det ett nytt avtal med Marlun Redovisning Ekonomi AB för årets bokslut och
kommande års löpande bokföring.
2016 slutade med en negativ resultaträkning vilket i huvudsak beror på två saker. Under 2016
flyttades föreningens ägarandelar i Kontaktdagen AB och Iustus AB över till föreningens
holdingbolag JF Uppsala Holding AB. Till följd av att skatteregler som förbjuder utdelning från
ett företag under dess första beskattningsår kunde dock inte pengarna i sin tur delas ut till
föreningen. Den utdelning kom därför inte att ingå i årets resultaträkning men finns som en
intäkt när vi ser på föreningen och JF Uppsala Holding AB ur ett koncernperspektiv. Den andra
orsaken är att i slutet av 2016 betalades första delen av föreningens nya hemsida om 117 tkr.
Beslut om att köpa in en ny hemsida togs på föreningsstämman i november. Med det sagt har
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föreningen en fortsatt stabil ekonomisk ställning, det finns ännu outnyttjade ekonomiska
reserver, och med den nya bokföringsresursen lär uppföljningen gå mycket smidigare.
Under året har två nya betallösningar implementerats i verksamheten. Dels så bytte vi
kassasystem från Anker Solutions till iZettle. Detta efter att en utredning gjorts gällande iZettle
där det konstaterades att det dels skulle minska våra kassakostnader samt även erbjuda en större
flexibilitet då att iZettle enkelt kan tas med vid olika typer av evenemang. Föreningen har även
anslutit sig till betaltjänsten Swish. Swish är erbjudit oss ytterligare flexibilitet vid betalningar
och förenklat den dagliga verksamheten. Båda tjänsterna har fungerat mycket bra under året
och har kommit att underlätta och effektivisera den löpande verksamheten.
Ett pågående arbete under hela året har varit att se över föreningens placeringar. Tillsammans
med Proinspektor Rolf Johansson har därför flera möten med olika aktörer hafts och i slutet av
året var vi i slutfasen med att anlita Söderberg och Partners som förvaltare.
Under 2016 så gick vi över från att ha tre vice skattmästare till att ha endast en, vilket har
fungerat hyfsat. Inför 2017 togs beslut att öka antalet till två, för att dels avlasta vice ordförande
som har andra arbetsuppgifter än de ekonomiska, och dels effektivisera mötena i allmänhet. Det
återstår att se om förändringen var nödvändig, eller om det borde återgå till en person.
Under 2016 infördes en ny budgetpost kallad verksamhetsutveckling. Syftet med budgetposten
var att ämbetsmän och medlemmar på ett enkelt sätt skulle kunna söka pengar för inköp eller
olika projekt som skulle främja föreningens verksamhet och medlemmar. Det var styrelsen som
ansvarade och beslutade om utbetalningar från budgetposten och i början uppstod svårigheter
kring vad som utgjorde främjande av verksamheten. Syftet var inte att subventionera befintlig
verksamhet utan att främja utveckling vilket ledde till tolkningssvårigheter. Det kan även
konstateras att information om posten inte tillräckligt nått ut till medlemmar och ämbetsmän
vilket ledde till att posten inte användes i den grad som den hade kunnat göra.

5 Den administrativa verksamheten
5.1 Valberedningen
Arbetet har fungerat bra under året. Viss jävproblematik har uppstått när någon ledamot haft en
nära vänskap med en sökande för en viss post, men detta har alltid skötts på ett professionellt
sätt med fokus på transparens för att alla ska ha samma förutsättningar.

5.2 Marknadsföring och information
Marknadsföring och information har under året varit en utmaning. Föreningen har brottats med
hur vi på bästa sätt ska nå ut till medlemmarna genom tillgängliga marknadsföringskanaler. Ett
verktyg som har använts har varit Facebooks möjlighet med sponsrainlägg. Marknadsföring i
andra kanaler har under året framförallt fokuserats till Instagram.
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Vid stämman i november röstades en proposition vid andra läsningen igenom med innebörden
att en ny styrelsepost, kommunikationsansvarig, skulle införas med tänkt ansvar att koordinera
och utveckla föreningens marknadsföring. Posten tillsattes vid årsskiftet och ska under 2017
utvecklas och utvärderas.

5.3 IT
Den löpande administrationen av föreningens IT-resurser har under året flutit på. Under hösten
har IT-förmannen tillsammans med styrelsen arbetat med att ta fram en kravspecifikation för
en ny hemsida till föreningen samt deltagit i förhandlingar. Offerten godkändes sedan av
stämman i november.

5.4 Dokumentation, arkivering och fotografering
Föreningen har tyvärr under året saknat en person som innehaft ämbetet som fotograf.
Fotografering har därför skett av olika personer vid föreningens olika event och det har fungerat
bra. De foton som tagits under de olika evenemangen har sedan delats på Facebook där de fått
stor spridning och gett publicitet för föreningen. Till höstterminen köptes en ny kamera in till
föreningen efter att det konstaterats att den befintliga kameran inte längre fungerade.
På området arkivering har inte så mycket hänt under året. Vårt arkiv på Carolina Rediviva
utgörs fortfarande till större delen av osorterade kartonger. Tyvärr blir nog projektet att
katalogisera upp arkivet lidande av att det inte är jättekul för en ensam ämbetsman att sitta själv
i en skrubb i källaren på Carolina Rediviva och sortera gamla mötesprotokoll. Idéer om att
erbjuda en praktikplats för arkivariestudenter har diskuterats, men inte följts upp under året.

5.5 Bokförsäljning och Iustus förlag
Krafttag har under året tagits för att organisera upp bokförsäljningen. Bokförmannen har
tillsammans med IT byggt ett saldosystem för böckerna som bygger på QR-koder och en
hemsida där saldot finns att tillgå. Under hösten har även ett utökat samarbete med Iustus
diskuterats och förberetts. Fokus har framförallt varit att exponera Iustus bättre under
föreningens bokbytardagar i början av varje termin.

5.6 Jontes stuga
Stora insatser har gjorts på stugan under året. Vi har haft en väldigt flitig och drivande
husförman som gjort många förbättringar. Under hösten gjordes även en ordentlig renovering
av stugan. I fyra dagar, under ledning av husförmannen, spacklades och målades undervåningen
om. Detta ledde till ett otroligt lyft för stugan som var väldigt välbehövligt.
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5.7 Juristjouren
Juristjouren har gått bra under hela verksamhetsåret. Inför båda terminerna har det varit lite
svårt att fylla alla rådgivarplatserna men detta har projektledarna hanterat på ett bra sätt. Jouren
har fortsatt med att ta emot fysiska besök vilket har fungerat bra och det är något som de
kommer fortsätta med.

5.8 Press Judicata
Press Judicata har under året kommit ut i 5 exemplar i vanlig ordning och redaktionen har gjort
ett ypperligt jobb att fylla tidningen med kvalitativ och rolig läsning. Under året har tidningen
haft återkommande inslag med “Lunchjuristen” och spännande reportage.

6 Den studiesociala verksamheten
6.1 Recceverksamheten
Under året har två väldigt lyckade Recceveckor anordnats. På vårterminen var temat: En Recce
i tiden och höstterminen: Den legendariska veckan. Inför vårens reccevecka hade vi vissa
svårigheter att få till ett tillräckligt antal faddrar. Det löste sig till slut och veckan genomfördes
med framgång.
Inför höstterminens reccevecka ändrade institutionen sina rutiner för inskrivning från fysisk till
digital inskrivning via nätet. Detta innebar samtidigt att de inte längre var villiga att kalla
studenterna till Uppsala en vecka innan undervisningen startade. Detta medförde nya
utmaningar för oss eftersom recceveckan börjar en vecka innan terminsstart. . Efter många
samtal med institutionen och efter ett imponerande lösningsorienterat arbete från
Reccekommittén nådde vi till slut en lösning. Resultatet mynnade ut i att vi själva anordnande
och bjöd in till en välkomstföreläsning på måndagen en vecka innan terminsstart. Vi kallade till
den via mail och över telefon. Över två hundra nya T1or var på plats och ca 95 % av de antagna
deltog sedan under recceveckan. Framgångskonceptet som höstterminens kommitté tog fram
kommer nu att användas och utvecklas för kommande veckor.

6.2 Klubb-, pub-, café- och eventverksamheten
Klubb-, pub-, café-, och eventverksamheten har under året fungerat bra och det har bland annat
introducerats flera nya event under året. Antalet bokningar var under våren på fortsatt nedgång
men kom att öka under hösten vilket tillslut resulterade i att vi hade flera bokningar 2016 än
totalt för hela 2015. Under hösten sågs försäljningsombudet av öl och cider över vilket ledde
till nya rutiner för prissättning och beställning.
Pub- och eventverksamheten har under året utvecklas och det har erbjudits fler typer av pubar
för att sträcka sig till en bredare publik. Bland annat har det anordnats sällskapsspel och TVspelkvällar. Inför höstterminen gjordes bemanningssystemet för cafét om för att bättre stämma
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överens med caféts utformning och funktion. Även utbudet sågs över för att bättre anpassas mot
efterfrågan.

6.3 Idrottsverksamheten
Under året har vi haft löpande verksamhet med innebandy, fotboll och en löpningsgrupp. Det
har även under året erbjudits andra typer av träning bland annat ett tillfälle där en kunde pröva
på Zumba. Under året har även den populära P3-turneringen tillsammans med ekonomer och
läkare från Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska institutet och Stockholms universitet
och såklart Uppsala universitet anordnats. Culpa Cup genomfördes även under våren i
Fyrishovshallarna med deltagande från advokatbyråer, förutom föreningens egna medlemmar.
Skiweek 2016 blev av i år igen och drog ihop runt 40 personer vilket var lyckat. Efterfrågan
och engagemanget hos de som åkte var mycket stor i samband med att vi undersökte intresset
att åka.

6.4 Gasqueverksamheten
Många roliga gasquer har genomförts under 2016. Marsgasquen var tvungen att ställas in pga
dåligt deltagarantal som till mycket kan förklaras av för många gasquer på våren och bristande
marknadsföring från vår sida. P3-gasquen var som alltid en stor succé och temat var denna gång
Rio de Janeiro och sittningen präglades av starka färger och mycket dans och sång.
Vidare har två lyckade diplomeringsmiddagar anordnats för de ny examinerade juristerna. I
oktober anordnades som vanligt Juridiska föreningens årsbal, den första som studentkår, och i
december gick civilrättsgasquen av stapeln tillsammans med Systemvetare Sektionen (STS).

6.5 Svenska Juridiska Mästerskapen
Under vårterminen ansvarade Uppsala för riksfinalen i Svenska Juridiska Mästerskapen som
anordnas tillsammans med Mannheimer Swartling. Inför årets tävling så gjordes
uttagningsprocessen om. Detta orsakade viss initial problematik eftersom att det var nytt, men
det kunde sedan lösas. Det nya upplägget mottogs väl av alla deltagare och kommer fortsätta
framöver. Under höstterminen skedde förberedelser inför vårens tävling.

6.6 Café samarbetet med Gotlands nation
Cafésamarbetet med Gotlands nation har under året legat på is sedan Juridiska biblioteket
flyttade till Trädgårdsgatan. Målet var att under 2016 helt avsluta samarbetet men detta skedde
inte på grund av svårigheter i kontakten med rätt personer på Gotlands nation. Samarbetet är
dock i praktiken avslutat och ett formellt avslut kommer ske under 2017.

6.7 Internationella kommittén
Internationella kommitténs arbete ha flutit på bra under året. Arbetet inleddes i januari med att
en plan för året gjordes upp. Under våren låg fokus på förberedelser där datum bestämdes,
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sponsorer kontaktades och lokalbokningar gjordes. På hösten deltog kommittén på recceveckan
som domarlag för att informera om internationella kommittén och nordiska veckan. Veckan flöt
på bra och avslutades med bal på Östgöta Nation.
Internationella sekreteraren reste på alla årets veckor och deltog även på det årliga Int.sek mötet
som Presidenten och Vice Presidenten av det Nordiska Samarbetet hade kallat till. Under mötet
togs större frågor upp och ändringar gjordes även i stadgarna. Ny President och Vice President
valdes också under mötet.

7 Arbetsmarknadsutskottet
7.1 Arbetsmarknadsgruppen
Arbetsmarknadsgruppen bytte under året namn från att tidigare hetat näringslivsgruppen.
Anledningen var att namnet näringslivsgruppen ansåg ha en alldeles för snäv innebörd och att
namnet arbetsmarknadsgruppen ansågs reflektera gruppens arbete bättre.
Huvudsamarbetspartner under året har varit Cederquist och partners har varit Vinge, Linklaters,
Mannheimer Swartling, Gernandt & Danielsson och Roschier. Flera olika event har anordnats
med våra partners under året.
Nytt för 2016 var konceptet måndagsföreläsningar, där olika parter från arbetsmarknaden har
kommit och berättat om sin verksamhet. Vi har gästats av bland annat försvarsmakten,
åklagarmyndigheten, ekobrottsmyndigheten och en advokatbyrå inriktad på humanjuridik.
Under 2016 utökades arbetsmarknadsgruppen med en person med ansvar för att koordinera den
sponsring som sker av föreningens olika verksamheter utanför de befintliga samarbetsavtalen.
Postens ansvarsområde har under året varit under utveckling med förhoppning att nå full
effektivitet under 2017.

7.2 JF-karriär
Under året bytte föreningens karriärportal dåvarande Schoolaris namn till JF-karriär.
Namnbytet skulle ha skett redan under 2015 men försenades av tekniska problem med
hemsidan. Arbetet har i övrigt löpt på bra under året utan större svårigheter.

8 Jämlikhets- och mångfaldsarbete
Ett fokus under vårterminen i jämlikhet- och mångfaldsgruppen (JoM) var att utveckla och
förbättra JoM:s egna interna organisation samt JoM:s plats i föreningen. Under året bestod JoM
av en förman och två assistenter. JoM hade regelbundna möten själva men även många gånger
tillsammans med vice ordförande som har särskilt ansvar för de frågorna i föreningen.
På våren började JoM med en revidering utav sångboken, en revidering som syftade till att
utforma en sångbok helt förenlig med de värderingar föreningen står för, ett arbete som även
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fortsatte under hösten. JoM har sett över den interna organisationen och konstruktivt jobbat
med att göra föreningen ännu bättre på att all verksamhet utformas med beaktande av både ett
jämlikhets- och mångfaldsperspektiv. JoM:s verksamhet är framförallt intern organisatorisk
men innehöll även vissa externa delar. Exempelvis så anordnades en föreläsning av TRIS –
tjejers rätt i samhället. Efter höstens reccevecka utformade JoM-gruppen i samarbete med
FEMJUR och recccekommittén en enkät för alla funktionärer och deltagare i recceveckan.
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