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Styrelsen

Styrelsen har under 2018 bestått av följande personer:
Ordförande

Agnes Emborg
Anna Liliebäck

2018-01-01 till 2018-06-30
2018-07-01 till 2018-12-31

Vice ordförande

Andreas Larsson

2018-01-01 till 2018-12-31

Sekreterare

Emanuel Bergqvist
Emelie Möller

2018-01-01 till 2018-06-30
2018-07-01 till 2018-12-31

Ordförande för det
sociala utskottet

Stefany Tannous

2018-01-01 till 2018-12-31

Arbetsmarknadsansvarig

Ossian Dittmer Hvarfner
Karolina Marazaité

2018-01-01 till 2018-06-30
2018-07-01 till 2018-12-31

Ordförande för
Studierådet

Caroline Edwall
Morgan Ödman

2018-01-01 till 2018-06-30
2018-07-01 till 2018-12-31

Kommunikationsansvarig

Matilda Lindgren

2018-01-01 till 2018-12-31

Inspektor för Juridiska föreningen i Uppsala har under 2018 varit docent Erika P. Björkdahl
vid Juridiska fakulteten. Proinspektor har varit advokat Rolf Johansson.

2

Året i korthet

Verksamhetsåret 2018 inleddes som JF:s verksamhetsår brukar inledas – med en reccevecka
för att välkomna vårterminens nya juridikstuderande. Veckan var lika uppskattad som den
brukar vara av de nya studenterna vilket sedan märktes på söktrycket till de ämbeten som
lystes för fyllnadsval till februaristämman då samtliga vakanser glädjande nog fylldes.
Under våren anordnade JF flertalet välbesökta event, på egen hand såväl som i samarbete med
andra parter. På det sociala planet anordnades i mars den alltid så populära P3-gasquen
tillsammans med Medicinska föreningen och Föreningen Uppsalaekonomerna, och i april var
det högt söktryck bland medlemmarna för att få delta i vår årliga innebandyturnering Culpa
cup. I turneringen deltog även fyra affärsjuridiska byråer. Vad gäller det studieförbättrande
arbetet anordnades under terminen ett par kvällar med fokus på PM och tentaplugg för
studenterna på terminskurs 1, med genomgående god uppslutning. Dessutom anordnade JF
genom Studierådet tillsammans med FEMJUR en paneldebatt om juridiska fakultetens arbete
mot sexuella trakasserier till följd av #medvilkenrätt-uppropet.

Epost, webb
ordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

2019-04-16
2(18)

På den ordinarie stämman i april behandlades flera heta frågor, både sådana som styrelsen
väckt och som medlemmar tagit initiativ till. Dessutom tillkom många nya ämbetsmän,
däribland en ny ordförande och tre ytterligare styrelseledamöter.
Höstterminen präglades inledningsvis av den bal som JF anordnade på Uppsala slott och där
över 400 gäster deltog. Kvällen var väldigt uppskattad av de närvarande och tillställningen
får, även om det blev en högst kännbar utgiftspost, ses som en god förberedelse för
jubileumsbalen 2019. Dessutom hölls en septemberstämma av ganska liten omfattning,
eftersom inte allt för många poster var lysta, där några vakanser fylldes.
Under höstterminen bevakade JF först och främst frågan om datorförbudet som infördes på
terminskurs 2 och 3, vilket får sägas vara den största frågan som JF hittills behövt ta sig an
sedan föreningen blev studentkår 2016. Även om resultatet av vårt påverkansarbete har varit
något nedslående har det varit en lärorik och stärkande process för JF som kår. Vi bedömer
också att frågan om studentinflytande i frågor som är av betydelse för studenterna har fått
ökad uppmärksamhet hos Juridiska fakulteten till följd av diskussionerna kring datorförbudet.
På stämman i november antogs budget och verksamhetsplan för 2019, som visar på en i det
stora hela stabil ekonomi. En utmaning var att ingen vice ordförande för 2019 tillsattes på
stämman, men posten kunde glädjande nog tillsättas genom fyllnadsval i december.
Det sista – men långt ifrån det minsta – av vikt som ägde rum under verksamhetsåret var när
presidiet lämnade in ansökan om fortsatt ställning som studentkår då JF:s första period som
studentkår löper ut 30 juni 2019.

3

Styrelsens arbete

3.1

Sammanträden

Styrelsen har under året hållit 19 protokollförda sammanträden, ungefär varannan vecka som
tidigare år med undantag för sommar- och juluppehåll. Styrelsen har under året haft 4
strategiska möten med syfte att föra långsiktiga diskussioner om JF och dess framtid men där
inga beslut har tagits. Syftet har varit att som tidigare år kunna separera styrelsens möten för
tidseffektivitet och struktur. Styrelsen har också genomfört kickoffer varje termin där fokus
ligger på team-building för att lättare kunna arbeta tillsammans.
Under första halvåret uppmärksammades att styrelsesammanträdena ofta tog lång tid och
upplevdes som ineffektiva, vilket skapat problem särskilt för det flertal av
styrelseledamöterna som kombinerade sitt styrelseuppdrag med studierna. Därför arbetade
styrelsen särskilt med att effektivisera mötena utan att prioritera bort punkter på dagordningen
eller att någon skulle känna att de inte kom till tals. Ett led i arbetet var att alla i styrelsen
arbetade särskilt med att vara väl förberedda inför mötet genom att noga ha läst på
handlingarna. Arbetet fungerade sedermera bättre vilket uppskattades av både
styrelseledamöterna och andra medlemmar som deltog under mötena.
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Under året har det funnits en idé om att se över styrelsens sammansättning mot bakgrund av
en ojämnt fördelad arbetsbelastning mellan styrelseledamöterna. Denna har dock inte lett fram
till något konkret förslag under 2018, bland annat med bakgrund av de diskussioner som
parallellt förts bland studentkårerna om en gemensamt finansierad administratör för
Kårsamverkan. Inte heller denna diskussion kunde dock leda fram till något konkret förslag
under 2018, utan frågan har tagits vidare till 2019.

3.2

Presidiet

Under året har ordförande och vice ordförande, precis som tidigare år sedan JF fått ställning
som studentkår, varit arvoderade på heltid med ett nettoarvode motsvarande CSN.. Det
maximala belopp som studenter kan få ut genom CSN har dock höjts under åren men utan att
JF:s budget justerats. Ersättningen har därför de facto varit något lägre än CSN, men detta har
justerats inför 2019.
Vidare har avgående vice ordförande Simon Alsing varit arvoderad i januari 2018 för att bistå
med överlämningen till Andreas Larsson. Tillträdande ordförande Anna Liliebäck har varit
arvoderad i juni 2018 för att arbeta med överlämning inför tillträdandet.
Presidiet har haft sina arbetsplatser på Ihregården på Övre slottsgatan 6. Samarbetet mellan
ordförande och vice ordförande har fungerat mycket väl under året i båda konstellationerna.
Framför allt ordförande har dock varit hårt belastad med arbete under perioder vilket var en
bidragande orsak till det planerade arbetet med att se över styrelsens sammansättning.

3.3

Förmansnätverket

Förmansnätverket är ett mötesforum för vilket vice ordförande är sammankallande, och består
av de ämbetsmän inom JF som leder olika grupper av varierande storlek. Under
verksamhetsåret 2018 var förmansnätverkets roll dels att skapa gemenskap och samhörighet
över utskottsgränserna, dels att fungera som en remissinstans för styrelsen i sådana frågor som
rör verksamheten i stort, framför allt sådana frågor som påverkar de engagerades
ämbetsutövning. Under 2018 har förmansnätverket bl.a. använts som remissinstans vid
framtagandet av den nya överlämningspolicyn och för att koordinera arbetet med
personuppgiftshantering och ämbetsbeskrivningar.

3.4

Samarbeten och representation

Under året har JF huvudsakligen lagt energi på att upprätthålla våra redan goda relationer med
universitet, kårer, nationer och andra studentföreningar, i Uppsala liksom i Sverige i stort.
Vissa nya relationer har dock knutits, främst med Juridiska föreningen i Karlstad som under
året formellt inträtt i JURO (se nedan under avsnitt 3.3.4).
3.4.1 Uppsala universitet
Arbetet med relationen till Uppsala universitet har fortgått under 2018. JF har fortsatt goda
relationer med universitetet i stort och har funnits representerad vid diplomering av studenter
på juristprogrammet, akademiska högtider såsom doktorspromovering och
professorsinstallation men också övriga evenemang som Uppsala universitet anordnar eller
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där universitetet medverkar. Bland dessa kan nämnas den terminsvisa välkomstmottagningen
av nya recentiorer i Universitetshuset, Anders Wall-dagen och universitetets firande av
Nobeldagen.
Relationen till juridiska fakulteten har i stort varit fortsatt god under 2018. Relationen kom
dock att utmanas något i anslutning till diskussionerna om datorförbud på några av
juristprogrammets terminskurser, vilket infördes fr.o.m. höstterminen 2018 utan att JF i
egenskap av studentkår beretts möjlighet att delta i beredning och beslutsfattande. Händelsen
har dock bidragit till ökad medvetenhet hos fakulteten om vilka ärenden JF i egenskap av
studentkår bör involveras i, vilket är positivt.
Ordförande och ordförande för studierådet har under året kontinuerligt träffat prefekt och
dekan vid juridiska fakulteten för att diskutera aktuella frågor och hålla varandra uppdaterade
om vad som händer hos fakultet respektive studentkår. Detta har bidragit till en fortsatt god
relation mellan JF och fakulteten.
3.4.2 Universitets studentkårer och Kårsamverkan
Samarbetet med de andra fem studentkårerna vid Uppsala universitet (Uppsala studentkår,
Rindi, Uppsala Teknolog- och naturvetarkår, Farmaceutiska studentkåren och Föreningen
Uppsalaekonomerna) har fortsatt skett genom samarbetsorganet Kårsamverkan.
Kårsamverkan har haft 9 möten under vårterminen och 7 möten under höstterminen.
Utöver informationsutbyte och erfarenhetsutbyte kårerna emellan, diskussion kring vissa
gemensamma utbildningsfrågor och tillsättning av centrala studentrepresentanter har
Kårsamverkans hemsida varit en central diskussionsfråga. Visst arbete med att förbättra
funktionaliteten, framför allt med avseende på ansökan till centrala
studentrepresentantuppdrag, har genomförts med gott resultat. Hemsidan behöver dock för
framtiden fortfarande ett ansiktslyft, och framför allt behöver rutiner för hantering av
hemsidan (underhåll, uppdatering av information och mottagande av ansökningar till
studentrepresentantuppdrag) ses över.
En ytterligare fråga som präglat särskilt vårterminens arbete är en kvarleva från 2017,
nämligen frågan om standar och representation vid akademiska högtider. Problematiken har
varit att det i och med det förändrade kårlandskapet inte varit möjligt att få alla kårer
representerade genom varsitt standar på grund av platsbrist i universitetsaulan. Efter åtskilliga
timmar av diskussioner och förhandlingar beslutades det att ta fram två stycken gemensamma
standar: där åtminstone det första standaret beräknas vara klart under 2019. Dessa två standar
ska sedan ägas gemensamt av kårerna och Kuratorskonventet och fungera som representation
för alla universitetets studenter vid universitetets akademiska högtider.
Kårsamverkan har vidare under höstterminen tagit fram en gemensam handbok för
studentrepresentanter. Avsikten är att i framtiden tillhandahålla en utbildning för nya
studentrepresentanter, och att i samband med denna dela ut handboken. Översättning av
handboken till engelska har också diskuterats, men inte hunnit genomföras under 2018.
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Förhoppningsvis kommer handboken att kunna översättas till engelska någon gång under
2019.
Som redan nämnts diskuterades under framför allt vårterminen 2018 möjligheten för
Kårsamverkan att tillsätta en sekreterare, samordnare eller administratör, vilket skulle avlasta
kårernas presidier i det administrativa arbetet runt kårsamverkan. Diskussionen lades mer
eller mindre på is under höstterminen 2018 men skickades med inför 2019 och kommer att
diskuteras desto mer under det kommande verksamhetsåret.
Avslutningsvis har studentkårerna genom Kårsamverkan särskilt bevakat vissa
studentgemensamma frågor, bl.a. frågan om psykisk ohälsa bland studenter, lärarledd tid och
det fortsatta behovet av studentbostäder. Kårsamverkan har också svarat gemensamt på ett
antal remisser, där framför allt förslaget till reviderad arbetsordning för Uppsala universitet
kan nämnas.
Samarbetet har fungerat mycket bra och givit resultat i det universitetscentrala
påverkansarbetet. Sammantaget har föreningen under året stärkt relationen till övriga
studentkårer vid Uppsala universitet, vilket styrelsen ser väldigt glädjande på. Kårsamverkan
fortsätter att utvecklas i positiv riktning.
3.4.3 Nationerna
Samarbetet med studentnationerna i Uppsala sker i första hand genom Kuratorskonventet och
föreningen USMOS (se avsnitt 3.4.4). Traditionellt sett har JF mycket begränsad kontakt med
nationerna i sig utöver lokalbokningar eller vid olika evenemang. Föreningen har dock
diskuterat internt såväl som med de andra studentkårerna hur man kan utveckla samarbetet
och kontakten med nationerna. JF har också varit representerad vid vissa gemensamma
evenemang för kårer och nationer, framför allt Kuratorskonventets Högtidskonvent i juni
respektive december.
I april 2018 blev JF avstängda från Smålands nation i efterdyningarna av en sittning som hölls
i samband med innebandyturnerningen Culpa Cup. Avstängningen uppmärksammades bland
annat av Tidningen ERGO och Upsala Nya Tidning, vilket såklart gav upphov till frågor om
JF:s verksamhet och seriositet. Efter att den värsta stormen lagt sig diskuterade styrelsen
igenom hur liknande incidenter skulle undvikas i framtiden samt hur relationen med Smålands
nation kunde återuppbyggas på bästa sätt. Utfallet blev enligt styrelsens mening bra och
relationen med Smålands nation får, utifrån omständigheterna, anses god. Avstängningen
kommer att hävas någon gång under våren 2019.
Relationen mellan nationer och kårer generellt har varit en het fråga inom Uppsalas studentliv
i någon form åtminstone ända sedan JF, tillsammans med Uppsalaekonomerna, fick kårstatus
2016. Under vårterminen 2018 inkom nationerna med en skrivelse, undertecknad av flertalet
inspektorer, som tillställdes bland annat rektor. Skrivelsens innehåll var främst inriktat på hur
det förändrade kårlandskapet ansågs ha påverkat nationernas verksamhet och att åtgärder
skulle behöva vidtas om nationerna ska ha möjlighet att leva kvar i Uppsalas studentliv.
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Följden blev att rektor kallade till ett möte mellan representanter från nationerna, kårerna och
universitetet i juni 2018.
Mot bakgrund av detta möte diskuterades möjligheten att tillsätta en extern och oberoende
utredare som skulle få ta ett helhetsgrepp på frågan om kårer och nationer, och undersöka
eventuella problem och utvecklingsmöjligheter för att gemensamt verka för ett välfungerande
studentliv. Tanken var att utredningen skulle påbörjas under höstterminen, men detta hanns
inte med. Det beslutades istället att utredningen skulle genomföras under vårterminen 2019.
3.4.4 USMOS
JF är sedan den 1 juli 2017 medlem i USMOS (Uppsala Studenters Medlemshantering:
organisation och samordning). USMOS är ett samarbetsorgan mellan Uppsalas studentkårer
och nationer, genom vilket JF har medlemssystemet Melos och studerandekortsavtalet med
Mecenat. Det är alltså med medlemskapet i USMOS som innebär att man nu har samma kort
för att visa medlemskap i JF och den eller de nationer man är medlem i.
Under verksamhetsåret 2018 har samarbetet i USMOS till stor del bestått av frågan om nytt
studerandekortsavtal då det tidigare är på väg att löpa ut, hur det gemensamma
medlemssystemet ska utvecklas, samt etablerandet av den gemensamma hemsidan
Uppsalastudent.com. Samarbetet har under 2018 fungerat väl.
3.4.5 Andra studentföreningar i Uppsala
Samarbetet med European Law Students’ Association (ELSA), som JF också samäger
Kontaktdagen AB med, har under året fungerat bra. Likaså har samarbetet med FEMJUR
Uppsala i stort fungerat bra. Hösten 2018 anordnade JF en vänmiddag med dessa föreningar
och med Kontaktdagens ledningsgrupp samt Vittnesstöden på Jontes stuga, vilken var mycket
uppskattad av samtliga föreningar. I övrigt har vi försökt att samordna våra evenemang,
särskilt gentemot termin 1, så att dessa inte ska krocka.
Vidare har JF varit med och anordnat den årliga Professorskampen tillsammans med
Uppsalaekonomerna, Föreningen Samhällsvetarna, Medicinska föreningen och Uppsala
Politices Studerande, i samband med Musikhjälpen i december 2018. Evenemanget blev
mycket välbesökt och resulterade i att föreningarna tillsammans kunde skänka en betydande
summa till Musikhjälpen 2018. Samarbetet kring evenemanget har fungerat bra och relationen
till dessa föreningar är god.
3.4.6 JURO
Juris studerandes riksorganisation, JURO, har under 2018 träffats vid fem tillfällen, varav två
av dessa var på våren i Umeå och i Lund, och tre på hösten i Uppsala, Göteborg och Umeå.
Under hela året har JURO:s ordförande varit Uppsalastudenten Felix Olin, vars mandatperiod
löper över ett kalenderår. Vid varje sammanträde har frågor som uppstått hos de olika
lärosätena diskuterats och föreningarna har kunnat få ett bredare perspektiv på dessa.
Under vårterminen lades en del arbete på marknadsföring av JURO:s verksamhet gentemot
juriststudenterna i Sverige, bland annat genom att ordföranden fick möjlighet till
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representation i samband med baler och banketter som anordnades i anslutning till mötena.
Det började även diskuteras om det var möjligt för JURO att bedriva eget påverkansarbete,
bl.a. genom att bevaka arbetet som pågår hos Domstolsverket gällande antagning till
notarietjänstgöring. I just det fallet blev utfallet inte som JURO önskade, då det visade sig
vara svårt att få inblick i arbetet och bedriva någon påverkan. Trots detta anser JF att det är
bra att frågan lyfts, framförallt när det gäller frågor som berör alla juriststudenter i hela
Sverige.
Under höstterminen 2018 har JURO som utbildningspolitisk aktör diskuterats i vidare
bemärkelse, och medlemsföreningarna är överens om att JURO bör fortsätta utvecklas mot att
mera aktivt ta del i utbildningsbevakningen och påverkansarbetet vad gäller juristutbildningen
i Sverige. Ett exempel på detta är att JURO i samband med datorförbudet som infördes av
Juridiska fakulteten i Uppsala under höstterminen 2018 tillställde fakulteten ett brev där
JURO självständigt tog ställning i frågan, efter dialog med JF Uppsala. Även psykisk ohälsa
på juristprogrammen nationellt är en fråga som har diskuterats.
En annan nyhet är att JF Karlstad tillkommit som medlemmar i JURO med anledning av att
Karlstads universitet fått ett juristprogram. Representanter från Karlstad deltog för första
gången i ett sammanträde i samband med det som var i Lund i slutet av april 2018 och har
fortsatt delta vid samtliga JURO-möten och baler/banketter under hösten.
En fråga som lyftes i JURO under våren 2018 och som har fortsatt utredas åtminstone i viss
utsträckning under hösten är JURO:s möjlighet att söka s.k. MUCF-bidrag, vilket är ett bidrag
som kan utgå till föreningar som arbetar med ungdomsverksamhet. De stora frågetecknen har
varit redovisningen av antalet aktiva medlemmar och redovisningen av föreningarnas
ekonomi. Under hösten har arbetet mot att kunna söka bidraget kommit en bit på väg.
3.4.7 Övriga samarbeten
Under våren 2018 blev JF kontaktade av Uppsala stadsmission med förfrågan om samarbete
kring deras volontärverksamhet. Frågan lämnades över till höstens styrelse, vilken beslutade
att inte inleda något samarbete med stadsmissionen, huvudsakligen p.g.a. misstänkta
svårigheter med att rekrytera ämbetsmän till detta men också med hänsyn till JF:s religiösa
obundenhet.

4

Studie- och utbildningsbevakning

Under verksamhetsåret 2018 har Studierådet haft 10 stycken protokollförda möten; fem på
våren och fem på hösten. Studierådet har även deltagit i 12 möten med juridiska
fakultetsnämnden och 9 möten med juridiska fakultetens utbildningsutskott. Utöver det har
Studierådet tillsatt studentrepresentanter i alla organ vid fakulteten. En nyhet på
studentrepresentantsidan under hösten var att en arbetsgrupp för inrättandet av arbetsgruppen
för breddad rekrytering inrättades där vi fick tillsätta en studentrepresentant. Slutligen har
Studierådets verksamhet också bestått av löpande ärenden såsom deltagande i kursråd och
andra möten med fakulteten.
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4.1

#medvilkenrätt

Arbetet med att få till stånd en uppföljning av föregående läsårs uppmärksammande av frågor
med anknytning till #medvilkenrätt har fortlöpt, dels genom inrättandet av en särskild
arbetsgrupp för uppföljning av fakultetens arbete mot sexuella trakasserier, dels genom
studentrepresentation i Juridiska fakultetens arbetsgrupp för lika villkor. Vidare har
studentrepresentanterna i utbildningsutskottet särskilt uppmärksammat statistiken rörande
anmälda fall av kränkande behandling i kursrapporterna.
I april genomförde Studierådet tillsammans med FEMJUR ett panelsamtal med representanter
från fakulteten samt experter på arbetsmiljö- och genusfrågor, i syfte att öppna upp för en
diskussion om bl.a. hur fakulteten arbetar med förebyggande och hantering av fall av sexuella
trakasserier. Panelsamtalet var ett första steg i att förbättra studenternas arbetsmiljö och en
ögonöppnare för deltagare i panelen såväl som för studenterna. Arrangemanget var mycket
uppskattat av såväl studenter som personal på fakulteten.

4.2

Datorförbudet

Höstterminen inleddes med att vi mottog besked om att kursledningarna på termin 2 och 3
hade infört datorförbud under seminarieundervisningen. Detta beslut hade, i strid med
högskolelagen, inte beretts hos JF i egenskap av studentkår vilket föranledde Studierådet att
upprätta en skrivelse till befattningshavare och berörda utskott på Juridiska fakulteten där vi
uttalade kritik mot beslutsprocessen och vädjade till kursledningarna att upphöra med att
tillämpa förbudet. Frågan har stått i centrum för studiebevakningen under hela höstterminen
och Studierådet har tillställt fakulteten flera skrivelser med anledning av detta.
I samarbete med kursledningarna för de berörda terminerna har en enkätundersökning delats
ut som visar att studentkollektivet är splittrade i frågan. Studierådet har stått fast vid att detta
utgör en begränsning av studenters fria val av studieteknik och att sådana beslut inte bör få
fattas på ett så lättvindigt sätt som skedde, och inte heller när en såpass stor andel som hälften
av studenterna emotsätter sig ett datorförbud. Någon framgång i frågan har dock inte nåtts, då
förbudet fortsatt tillämpas på terminskurs 2, 3 och sedermera också på terminskurs 4.

4.3

Övriga aktuella frågor

I januari 2018 presenterade Studierådet sin skrivelse om fördjupningskurser i
fakultetsnämnden. Skrivelsen hänsköts till utbildningsutskottet där den bearbetades under
vårterminen. Efter många och långa diskussioner beslutade utbildningsutskottet att behålla
kravet på att studenter i Uppsala måste läsa en fördjupningskurs på 30 hp samt att behålla
nuvarande poolsystem för fastställande av fördjupningskursutbud, dock med en möjlighet till
saxning i undantagsfall för att utöka en pool med flera kurser. Detta ledde också sedermera till
att poolen för straff- och processrätt utökades med en kurs vid början av höstterminen 2018,
då söktrycket på kurserna i denna pool normalt är väldigt högt.
Diskussioner fördes även om fördjupningskursen i rättshistoria och allmän rättslära, främst
huruvida denna ska vara obligatorisk. Där landade utbildningsutskottet i att kursen bör
fortsätta vara obligatorisk kurs på juristprogrammet, och att denna fortsatt ska placeras till de
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60 hp som annars är tillgängliga för fördjupning, efter terminskurs 1-6. Studierådet hade i
skrivelsen också föreslagit att valbara praktikkurser om 15 hp skulle införas på
fördjupningsutrymmet, men detta förslag avvisades av utbildningsutskottet.
Under våren har Studierådet också arbetat vidare med professor Torbjörn Ingvarssons rapport
om skriftlig färdighetsträning. På uppdrag av utbildningsutskottet arbetade kursföreståndarna
och studentrepresentanterna med de ”små frågorna” och enades tillslut om en gemensam
PM-mall som skulle användas på alla terminer på grundutbildningen. Vad gäller de “större
frågorna” beslutade utbildningsutskottet i oktober att tillsätta en arbetsgrupp för skriftlig
färdighetsträning, där JF:s ordförande tillika studiebevakare utsågs till sammankallande.
Vidare arbetade Studierådet under vårterminen aktivt med att se över rutinerna för kursråd på
terminskurserna. Interna riktlinjer togs fram till följd av detta, och en dialog inleddes med
fakulteten, främst genom utbildningsutskottet och kontakt med studierektor. Det framkom att
riktlinjer för kursråden redan finns antagna på fakultetsnivå, men att dessa kan behöva ses
över för att bättre överensstämma med Studierådets uppfattning om hur kursråden bör
genomföras.
Under höstterminen har en del tid lagts på att driva frågan om ordförandegrupper i
seminarieundervisningen på T1. Åsiktsprogrammet, som är det ledande styrdokumentet för
JF:s studiebevaknings- och påverkansarbete, utvisar att ordförandegrupper är ett från
studenternas perspektiv oönskat pedagogiskt inslag på termin 1 och att det i huvudsak bör
avskaffas. Korrespondens inleddes med kursledningen som i en svarsskrivelse försvarade
upplägget och angav att de hade för avsikt att upprätthålla det även fortsättningsvis.
En ständigt aktuell fråga, med anknytning till datorförbudsfrågan och ordförandegruppsfrågan
är den om enhetlighet på Juristprogrammet i Uppsala. Studierådet har ansett, och sedermera i
Juridiska fakultetens utbildningsutskott framfört att enhetlighet på programmet, givetvis med
respekt för de olika rättsområdenas särart, bör eftersträvas i möjligaste mån och att
ifrågavarande pedagogiska särgrepp motarbetar denna målsättning.
Något som försvårar detta önskemål om enhetlighet på ett generellt plan är dock att det hos
fakulteten i dagsläget inte finns något egentligt forum för att diskutera pedagogiska frågor
över terminskursernas gränser, där samtliga kursföreståndare och JF i egenskap av studentkår
är representerade. JF har under året påtalat detta i lämpliga sammanhang i syfte att få till en
framtida översyn av fakultetens arbetsordning, där detta behov kan tillgodoses.

4.4

Studierelaterade arrangemang

Studieförbättrandegruppen genomförde som vanligt bokbytardagarna, PM-kväll och
tentakväll för T1:or samt anordnade Uppstartsprogrammet tillsammans med advokatbyrån
Lindahl på våren respektive hösten. Under våren anordnades också en föreläsning och stress i
samarbete med Studenthälsan. Dessutom ansvarade studieförbättrandegruppen för
utnämningen av årets lärare.
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Studierådet fördjupade i samband med dessa arrangemang relationen till kursledningen på T1
under våren och engagerade lärarna i sina evenemang. Professor Torbjörn Ingvarsson höll en
föreläsning om PM-skrivande på PM-stugorna och det hölls för första gången även en
tentastuga där Patrik Bremdal som kursföreståndare från T1 närvarade. Detta tros ha bidragit
till ökad uppslutning på arrangemangen, särskilt under höstterminen.
Under hösten utarbetades ett nytt koncept till riktat event för förstaterminsstudenterna,
Pluggstugan, som syftar till att ge en introduktion till den särskilda pedagogiska modell som
ligger till grund för undervisningen på Juristprogrammet i Uppsala. Den hann dock inte hållas
under 2018.

4.5

Studierådets synlighet

Studierådet arbetade aktivt, särskilt under vårterminen, med att synas mer på JF:s sociala
medier, dels genom att dela dagordningar inför möten samt att lägga upp bilder på Instagram
från möten och event. Dessutom stod Studierådet utanför föreläsningar och svarade på frågor
om studiebevakning. Utöver detta skrev dessutom Studierådet artiklar i JF:s tidning Press
Judicata.
Studierådet har också som vanligt deltagit på recceveckan både på våren och på hösten där
Studierådets presidium och flera ledamöter presenterade sig själva och sina respektive
uppdrag, synliggjorde Studierådets roll som det studiebevakande organet i JF samt
uppmärksammade recentiorerna på kommande arrangemang riktade till T1.

5

Studiesocial verksamhet

5.1

Recceveckorna

Som alltid inleddes verksamhetsåret 2018 med vårens reccevecka. Denna gång fick vi ta emot
alla nya studenter med stor nostalgi, för temat på recceveckan vårterminen 2018 var just
”Nostalgiska veckan”. Vårveckan bjöd på bland annat pubrunda, togafest och gasque och
även i år fick reccarna ge sig på våra sponsorer i form av en spökbollsturnering. Trots en
reccevecka som löpte parallellt med reccarnas seminarier och föreläsningar, så var deltagandet
förhållandevis högt och uppskattat.
Även höstens vecka var minst sagt lyckad. Temat för höstens reccevecka var ”Klassiska
veckan” och deltagandet var högt. Det nya konceptet ”reccival”, vilket endast hade
förekommit en gång innan, gick av stapeln igen. Kvällen bjöd på utomhusdans, mat och lekar
och vi hade även i år blivit beviljade ett utökat alkoholtillstånd för gräsplätten utanför Jontes
stuga. Både reccar och funktionärer verkar ha uppskattat denna nya tradition, som vi hoppas
kan bli ett återkommande inslag på höstveckan, och veckan i sin helhet.

5.2

Klubb-, pub-, café- och eventverksamheten

Klubb-, pub-, café- och eventverksamheten har mestadels rullat på som tidigare. En del
förändringar har dock introducerats till verksamheten, framför allt inleddes året med en stor
ommöblering av Jontes stuga, vilket ledde till många positiva kommentarer och en alltmer
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välkomnande känsla i stugan. Ommöbleringen var ett välbehövligt lyft av stugans invändiga
utseende!
Trots att året påbörjades utan en klubbmästare förblev bokningsantalet högt och många
lyckade recce- och klassfester har ägt rum under året som gått. På grund av det höga trycket
på bokningar har vi under året tyvärr inte lyckats hålla i lika många egna evenemang som
tidigare år, men Jontes stuga har ändå använts flitigt både dag och kväll.

5.3

Idrott

Under året har vi som tidigare haft löpande verksamhet med både innebandy och fotboll. JF
Damfotboll startades upp på nytt men slog sig under hösten ihop med Stockholms nations
damlag, för att möjliggöra ett högre deltagande. Även JF Skiweek blev av i år igen, men
intresset för detta evenemang verkat ha svalnat något jämfört med tidigare år.
Under våren genomfördes Culpa Cup i Fyrishovshallarna med deltagande lag från både
kårens medlemmar och advokatbyråer. Evenemanget var som vanligt uppskattat och lockade
många idrottsintresserade som sällan annars tar del av JF:s verksamhet, även om det uppstod
vissa problem under sittningen (se avsnitt 3.4.3). Under hösten deltog JF med egna lag i
Universitetsfejden, en fotbollsturnering anordnad av Föreningen Uppsalaekonomerna.

5.4

Gasquer

Många roliga gasquer har ägt rum under året som gått. P3-gasquen, ett samarbete mellan
Juridiska föreningen, Föreningen Uppsalaekonomerna och Medicinska föreningen, var som
alltid en stor succé och biljetterna tog slut snabbt. Temat för i år var ”Maskerad i Venedig”.
Under våren hölls även ett juristslabb på temat ”En Midsommarnattsdröm”. Vårgasquen är ett
oregelbundet återkommande inslag i JF:s verksamhet och det är roligt att en sådan blev av i
år.
Under hösten skedde det vi alla hade väntat på – årets juristbal, som denna gång hölls på
Uppsala slott. Eftersom budgeten inte var anpassad efter en slottsbokning blev tyvärr balen en
stor kostnadspost; ca 220 000 kr istället för 40 000 kr behövde skjutas till utöver
biljettintäkter. Detta kan i princip helt tillskrivas slottet som lokal samt att man valde att få ner
biljettpriserna till under 1 000 kr per biljett. Resultatet har räddats av en mycket stor utdelning
från JF Holding, som bland annat gjordes för att man kände till att balen var en stor
kostnadspost. Slottet bokades redan 2017 och när 2018 års styrelse insåg att budgeten inte
skulle hålla så var ett lokalbyte logistiskt omöjligt. En översyn av hur planeringen för balen
och andra större kostnadsposter genomförs är föranledd.
Mot årets slut kom Civilrättsgasquen – det uppskattade samarbetet mellan JF, STS-sektionen
och ES-sektionen – tillbaka efter ett års uppehåll, denna gång på temat ”En vintersaga”.
Samarbetet mellan föreningarna fungerade bra och gasquen blev mycket lyckad.
Konceptet Halvvägsgasquen fortgick under verksamhetsåret och fortsatte att utvecklas. Till
skillnad från andra sittningar anordnade av JF:s gasquegrupp eller andra ämbetsmän anordnas
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halvvägsgasquen, under JF:s tillsyn, av en arbetsgrupp där studenter som läser termin fem på
juristprogrammet i Uppsala får anordna en sittning för sina kursare. Både under våren och
under hösten genomfördes gasquerna för att studenterna skulle få fira att de tagit sig halvvägs
genom juristprogrammet.

5.5

Nordiska samarbetet

Internationella kommitténs arbete har flutit på bra under året. Arbetet inleddes under våren
med att en plan för året gjordes upp. Under våren låg fokus på förberedelser där datum
bestämdes, sponsorer kontaktades och lokalbokningar gjordes. På hösten deltog kommittén på
Recceveckan som domarlag för att informera om internationella kommittén och Nordiska
veckan.
Uppsalas Nordiska vecka, som i år hade temat ”Migration law” flöt på bra med intressanta
föreläsningar från sponsorer, roliga event och trevlig stämning. Internationella sekreteraren
reste iväg på många av 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 sekretariatet jobbade vidare med de förändringar som är planerade
att ske. Ny President och Vice President valdes också under mötet.
Deltagande på de andra juristföreningarnas nordiska veckor var starkt från JF Uppsalas sida.
Det var stort söktryck på alla veckor från kårens medlemmar, och alla platser för varje av de
tio vänföreningarnas veckor blev snabbt fyllda av såväl tidigare erfarna deltagare, som nya
resenärer som aldrig tidigare deltagit på en nordisk vecka.

5.6

Vokalensemblen – Lex Legato

Den nu inte längre så nya vokalensemblen har under 2018 verkligen arbetat med att
expandera sin verksamhet. Många nya medlemmar antogs och kören bytte både namn och
logotyp. Lex Legato som de numera kallas har under året utvecklats något enormt och tagit
sig an inte bara en egen konsert och en egen kickoff-resa utan även ställt upp som
underhållning på JF:s evenemang. Att äntligen ha ”en egen kör” i JF är något som uppskattas
både bland de förtroendevalda och av alla de av JF:s medlemmar som går på våra gasquer.

5.7

Spexgruppen

Under slutet av 2018 kom ett initiativ från några medlemmar om att starta en spexgrupp. En
spexförman och spexassistenter lystes därför till novemberstämman. Spexgruppen hann inte
komma igång med sitt arbete under höstterminen men började planera för vårterminen 2019.

6

Arbetsmarknadsanknuten verksamhet

6.1

Arbetsmarknadsgruppen och samarbetspartners

Arbetsmarknadsgruppens arbete har under 2018 fungerat bra. Även under detta år har
konceptet varit att varje samarbetspartner haft en enskild kontaktperson i gruppen, vilket har
varit uppskattat. Huvudsamarbetspartner under året har fortsatt varit Cederquist. Under året
har de JF:s övriga samarbetspartners varit Advokatfirman Vinge, Mannheimer Swartling
Advokatbyrå, Hamilton Advokatbyrå, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Roschier
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Advokatbyrå, White & Case LLP och Linklaters Advokatbyrå. Hannes Snellman Attorneys
valde att inte förlänga sitt partnerskap med JF. Däremot har flera andra andra byråer visat sitt
intresse för att inom snar framtid inleda ett samarbete med oss, vilket förstås är väldigt
glädjande.

6.2

Projekt- och evenemangssponsring

På projektsponsringsfronten har JF:s sponsoransvarige jobbat på enligt vanlig rutin med
Recceveckan och Nordisk vecka. Ett nytt samarbete för recceveckorna med DLA Piper har
inletts, och även fackförbundet Unionen samt försäkringsbolaget Hedvig har deltagit under
recceveckorna utöver de sponsorer som brukar delta. Tyvärr fanns inte möjlighet att ordna
med sponsring av Nordisk vecka då temat för veckan sattes för sent.
Juristbalen HT18 var den första balen på flera år där JF har haft sponsring. Detta genomfördes
i samarbete med tre byråer, där samtliga verkade nöjda över resultatet. Samtal inleddes i slutet
av året med Vinge om att starta ett längre samarbete med Vinge som huvudsponsor av
Juristbalen.

6.3

Måndagsföreläsningar

Under våren hölls ett antal måndagsföreläsningar då vi bland annat gästades av
Försvarsmakten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och en advokatbyrå inriktad på
humanjuridik och brottmål. Under hösten valde vi dock att lägga måndagsföreläsningarna på
is då intresset för dem sjunkit markant. Istället har den ene vice arbetsmarknadsansvarige fått i
uppgift att anordna ett större föreläsningstillfälle per termin. Syftet är fortfarande att skapa en
bredd av aktiviteter och visa på många olika framtida arbetsmöjligheter.

6.4

Svenskt Juridiskt Mästerskap (SJM)

Under våren 2018 anordnades de Svenska Juridiska Mästerskapen. Tävlingen administrerades
för Uppsalas del av JF:s SJM-grupp, som förutom att hantera de tävlandes skriftliga inlagor
och utväxling av yrkanden och grunder bl.a. skötte lokalfinalen vid Uppsala Tingsrätt. En
efterföljande sittning anordnades också på Jontes stuga för deltagare, domare och
SJM-assistenter med catering från Cajsa’s Kök.

6.5

Kontaktdagen

Kontaktdagen är en arbetsmarknadsmässa av modell större riktad mot juridikstuderande vid
Uppsala universitet. Arbetsmarknadsmässan och allt runtomkring (inklusive banketten,
pre-day, etc.) bedrivs i form av ett aktiebolag – Kontaktdagen AB – som ägs till 75% av JF
och till 25% av ELSA Uppsala.
Tidigare år har aktieägarna vid bolagsstämman valt en styrelse för det givna året, och denna
styrelse har skött allt det operativa arbetet. Inför verksamhetsåret 2018 skedde en
omstrukturering som innebar att det nu väljs en VD, samt en ledningsgrupp, för att sköta det
operativa arbetet, samtidigt som att nu styrelsen nu ska bestå av representanter från JF och
ELSA, samt föregående års verkställande direktör. Denna omstrukturering gjordes dels för att
aktieägarna ska få mer insyn i Kontaktdagens verksamhet, dels för att aktieägarnas
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representanter i styrelsen ska kunna bidra med ett mer strategiskt och långsiktigt perspektiv så
att ledningsgruppen kan fokusera på det rent operativa.
Omstruktureringen har inte fungerat optimalt under det första året, framför allt p.g.a. en brist
på kommunikationsrutiner samt oklar ansvarsfördelning. Detta är dock sådant som har
tydliggjorts inför kommande verksamhetsår och något som kommer att utvecklas med tiden.
Själva Kontaktdagen var emellertid en stor succé med ett stort och brett fält av utställare, ett
helt nytt miljötänk och många nöjda studenter och utställare.

7

Administrativ verksamhet

7.1

Medlemshantering

Verksamhetsåret 2018 har varit det andra året då JF har använt sig av Melos,
medlemssystemet som också används av de andra studentkårerna och nationerna. Systemet
innebär att samma studerandekort används för att vi medlemskap i JF som i den eller de
nationer man som student är medlem i.
Det andra året med medlemssystemet bjöd på väsentligt färre problem och mindre krångel än
det första året. De gånger som studenter inte fick hem kort med JF-medlemskap på var i
princip endast då de hade blivit medlemmar i en nation innan de blev medlemmar i JF. När ett
medlemskort har skickats ut under terminen, kommer det inte per automatik skickas ut ett nytt
när man blir medlem i en till organisation så som det görs när man blir medlem i sin första
organisation. När man blir medlem i JF betalar man 150 kronor och är sedan medlem under
hela studietiden, men för att få terminens medlemskort hemskickat får man inte ha någon
skuld till någon av nationerna man är medlem i.
Medlemshanteringen under året har gått bra. Under 2018 har 436 medlemmar tillkommit,
vilket får anses vara en extremt god siffra i förhållande till att ca 450 studenter började på
juristprogrammet och juridiskt grundår i Uppsala. Rekryteringen av medlemmar utanför T1 på
juristprogrammet är dock fortfarande eftersatt, vilket särskilt blir aktuellt för de som
tillkommer till Uppsala från Juridiskt grundår på Campus Gotland och som därmed blir en del
av juristprogrammet på T3 utan att ha gått med i JF, men också för de som läser Juridisk
översiktskurs (JÖK:en) eller något av fakultetens masterprogram. Att hitta rutiner för att
erbjuda medlemskap till dessa är en kvarstående utmaning.
En komplikation som fortsatt kvarstår är att det inte är tillräckligt tydligt att man behöver
kunna uppvisa ett giltigt medlemskort för att få vistas på Jontes stuga när det serveras alkohol.
Detta resulterar i att en del, såväl medlemmar som ännu-inte-medlemmar, dyker upp utan att
kunna styrka sitt medlemskap. Att fortsätta tydliggöra vad som gäller är något JF bör fortsätta
med under kommande verksamhetsår.

7.2

Valberedningens verksamhet

Under året löpte valberedningens verksamhet på bra. JF höll i vanlig ordning två stämmor per
termin, en ordinarie stämma i april respektive november och en extrastämma i februari
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respektive september. Valberedningens utökning till nio ledamöter bidrar till minskad
arbetsbelastning för den enskilde ledamoten och kommer på sikt kanske ge mer tyngd åt
valberedningens nomineringar.

7.3

IT och hemsidan

IT och hemsidan har generellt under året löpt på bra. Under hösten och framåt jul/nyår
inträffade flera fel med hemsidan som gjorde att den fick felsökas en hel del. Hemsidan
används dock fortfarande inte i särskilt stor utsträckning, men idéer och möjligheter till ökad
användning finns. En tanke är att utbilda fler utskott i hur hemsidan fungerar så att mer
information kan komma från utskottet direkt, istället för att gå genom t.ex. IT-gruppen.

7.4

Bokförsäljning

Bokförsäljningen har gått framåt. Det tidigare systemet med QR-koder har slopats då lagret på
Ihregården organiserats mer ändamålsenligt än tidigare i nyare bokhyllor. Bokförsäljningen är
beroende av att Jontes hålls öppet för studenterna. Under året har stugan stått stängd några
gånger men detta bör inte ha påverkat bokförsäljningen nämnvärt.

7.5

Dokumentation, arkivering och fotografering

Arkivering och dokumentation är fortsatt ett område som är något eftersatt, framförallt på
grund av bristande engagemang och intresse hos både styrelse och ämbetsmän. Det har
funnits tankar på att inför nästa års jubileumsbal plocka fram gamla dokument ur arkivet och
sammanställa detta till en rolig skrift. Utöver det fortlöper arbetet som tidigare år med försök
att kontinuerligt arkivera gamla protokoll och dokument. Under året har det tagits fram en
arkiveringsrutin som gäller olika utskott som bör följas upp för att få en mer sammanhållen
arkivering.

7.6

Dataskydd och GDPR

I samband med att EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj
2018 anlitade JF alumnen Eric Nilsson som konsult för att anpassa oss till den nya
förordningens regler. Utfallet blev en genomarbetad integritetspolicy. Arbetet med
GDPR-anpassning är dock långt ifrån över och kommer att fortsätta under 2019.

7.6

Juristjouren

Jouren har under året legat nere på grund av bristande engagemang och fortsatt svårighet att få
tag i rådgivare. Diskussion har informellt förts rörande att lägga ner verksamheten helt då
verksamheten i ett års tid inte har lyckats återupplivas, och under hösten beslutade styrelsen
att inte lysa posten som ansvarig för Juristjouren till novemberstämman varför jouren får
betraktas som formellt lagd på is. Det bör utredas under 2019 om det är någonting som ska
kvarstå eller om det är dags att väcka Juristjouren till liv efter ca 2 års uppehåll. Den fasta
telefonen har sedan tidigare sagts upp då kostnaderna är för stora när verksamheten inte
bedrivs kontinuerligt.
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8

Kommunikation och marknadsföring

8.1

Kommunikationsutskottets arbete

2018 blev andra året för kommunikationsutskottets verksamhet. Efter en tung höst 2017 med
många avhopp och bristande engagemang i stora delar av utskottet bestod mycket av vårens
arbete av att få ämbetsmännen sporrade till att fortsatt vara engagerade i JF. För att höja
engagemanget hölls bland annat en kickoff och en spelkväll för att introducera de olika
grupperna för varandra och skapa gemenskap inom utskottet. Utskottet anordnade också en
lyckad ämbetsmannafest i samarbete med det Administrativa utskottet. Utskottet höll möten
frekvent, både med sina arbetsgrupper och i utskottet i stort, där stort fokus låg på att upprätta
en väl fungerande arbetsgång för varje arbetsgrupp respektive ämbetsman.

8.2

PR och marknadsföring

Under året strävade utskottet tillsammans med andra utskott efter att använda Instagram som
huvudsaklig plattform för marknadsföring. Framför allt bestod marknadsföringen av att visa
upp JF:s verksamhet bakom kulisserna och belysa ämbetsmännens engagemang för att locka
fler ämbetsmän. En ny funktion som ofta användes var så kallade ”insta-stories” som visade
sig ge märkbart högre antal visningar än vanliga instagramposter, och gav – vad vi förstått –
en levande bild av JF.
Inom PR-gruppen har länge funnits ett kunskapsglapp i redigerings- och designförmåga, mest
beroende på att JF inte har tillhandahållit någon utbildning för nya ämbetsmän. I hopp om att
ändra på det hölls en utbildning i Photoshop i början av vårterminen för alla i PR-gruppen.
Efter den utbildningen skapades nya mallar för affischer och Facebook-headers. Även om de
senare tyvärr tappades bort över sommaren var detta ett steg i rätt riktning mot att få en stabil
och sammanhållen extern kommunikation. Detta bidrog också till att PR-gruppens arbete fick
en arbetsstandard att luta sig tillbaka på i sin dagliga verksamhet.

8.3

Mediagruppens arbete

Fotograferna och filmproduktionsansvariga införskaffade ny utrustning och lade fokus på att
skapa nytt kreativt material. En del av detta genomfördes medan annat stannade på
planeringsstadiet. Bland annat gjordes en film för temasläppet för herrmiddagen under våren.
JF-podden planerade många kreativa avsnitt och marknadsföring av dessa, men gav endast ut
ett avsnitt under året till följd av bristande engagemang.

8.4

Press Judicata

Press Judicata, som sedan tidigare haft en tydlig struktur på sitt arbete och sin
arbetsfördelning, fokuserade på att marknadsföra sig själva bättre genom sociala medier för
att få fler externa skribenter och fler läsare. Under hösten fick tidningen ny redaktion med
många idéer som däribland tog fram en ny layout, men drabbades av förseningar på grund av
tekniska problem och svårigheter att uppskatta tidsåtgången för ett nummer, varför julnumret
inte kom ut förrän efter årsskiftet.
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8.5

Merchandise

Merchandise jobbade aktivt under våren med att få fram nya college-tröjor, men utan
framgång på grund av bristande kvalitet hos leverantören. Under hösten var posten
obemannad och arbetet pausades därmed.

8.6

Internkommunikation

Under 2017 introducerades YourBlock: en intern portal för ämbetsmännens kommunikation
sinsemellan. Ganska snabbt efter dess upprättande upptäcktes en del bekymmer med systemet.
Exempelvis blev det omständligt att löpande utbilda alla ämbetsmän och i regel var det svårt
att skilja på vilken intern kommunikation som skulle föras på vilken plattform. YourBlock har
därför lagts på is detta år och inte använts i den dagliga verksamheten.

9

Jämlikhets- och mångfaldsarbete

Under verksamhetsåret 2018 har jämlikhets- och mångfaldsfrågorna kommit i förgrunden,
mycket p.g.a. den stora jämlikhetsproblematiken och de systematiska fallen av sexuella
trakasserier som uppmärksammades internationellt liksom i Sverige under hösten 2017 genom
#metoo och #medvilkenrätt.
Tidigare har vice ordförande varit ensam jämlikhetsansvarig i styrelsen, men från och med
våren 2018 har det beslutats att ytterligare en ledamot i styrelsen ska utses till
jämlikhetsansvarig. Denne jämlikhetsansvarige ska vara av motsatt kön som vice ordförande
för att det ska kännas så naturligt som möjligt att kunna vända sig till någon av de
jämlikhetsansvariga i styrelsen.
Under året har stor möda lagts på att utveckla och konkretisera JoM-gruppens arbetsuppgifter,
vilket styrelsen hoppas kan bära frukt under 2019. Bland annat är målsättningen att
JoM-gruppen ska få utrymme för en mer proaktiv roll än vad de har idag. Detta arbete är av
stor vikt för att JF ska vara en öppen förening präglad av mångfald. Dessutom togs en policy
mot sexuella trakasserier fram, och arbetet med att revidera JF:s jämlikhetspolicy inleddes.
Avslutningsvis kan nämnas att styrelsen lagt fram förslag till stadgerevideringar med
avseende dels på användandet av begreppet “ämbetsman” (där detta föreslås bytas ut mot det
könsneutrala begreppet “förtroendevald”), dels med avseende på hanteringen av fall av
sexuella trakasserier, där styrelsen föreslog att styrelsen (istället för föreningsstämman) skulle
ges mandat att utesluta medlemmar i fall av grova överträdelser i syfte att skydda den utsattes
integritet. Det sistnämnda röstades dock ned av stämman i november 2018 med en knapp
marginal. Huruvida förslaget i någon form ska tas upp igen får bli en fråga för framtida
styrelser.

10

Sammanfattning

2018 har varit ett spännande och utmanande år för JF, både när det gäller studiebevakningen
och på det studiesociala området. Även om utfallen inte alltid har gått JF:s väg, framför allt på
det studiebevakande området, och ekonomin har ansträngts har vår kompetens och vårt
varumärke sammantaget stärkts.
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Flera viktiga steg har under året tagits i föreningens långsiktiga arbete; ökat fokus på
jämlikhet och mångfald och särskilt frågan om sexuella trakasserier, med goda initiativ till
stadgerevideringar, en påbörjad diskussion om att öka samarbetet med nationerna och
slutligen vissa förberedelser inför kommande organisationsöversyn - såväl internt inom
föreningen som tillsammans med de andra studentkårerna genom Kårsamverkan.
Vi upplever också att frågan om studentinflytande i beslut som är av vikt för studenterna vid
juridiska fakulteten har fått förnyad aktualitet, och vi har genom vårt påverkansarbete visat att
vi är en studentkår med seriositet och hög ambitionsnivå.
Vi ser med tillförsikt fram emot 2019.
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