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1. Styrelsen
Styrelsen har under 2019 bestått av följande personer:
Ordförande

Anna Liliebäck
Frida Gommel

2019-01-01 till 2019-06-30
2019-07-01 till 2019-12-31

Vice ordförande

Magnus Jansson

2019-01-01 till 2019-12-31

Sekreterare

Emelie Möller
Ingrid Jacobson

2019-01-01 till 2019-06-30
2019-07-01 till 2019-12-31

Ordförande för det
sociala utskottet

Alice Rosenfeld

2019-01-01 till 2019-12-31

ArbetsmarknadsAnsvarig

Karolina Marazaité
Vakant
Shepal Omar
Alexis Hekmatfar

2019-01-01 till 2019-01-31
2019-02-01 till 2019-02-17
2019-02-17 till 2019-06-30
2019-07-01 till 2019-12-31

Ordförande för
Studierådet

Morgan Ödman
Arvid Bertilsson

2019-01-01 till 2019-06-30
2019-07-01 till 2019-12-31

Kommunikationsansvarig Ludvig Borg

2019-01-01 till 2019-12-31

Inspektor för Juridiska föreningen i Uppsala har under 2019 varit docent Erika P. Björkdahl vid
Juridiska fakulteten. Proinspektor har varit advokat Rolf Johansson.

2. Året i korthet
Verksamhetsåret 2019 inleddes som JF:s verksamhetsår brukar inledas – med en reccevecka för
att välkomna vårterminens nya juridikstuderande. Trots att veckans kommitté tillsattes sent på
hösten blev veckan en succé med högt deltagande bland reccar och funktionärer. Detta märktes
också vid februaristämman då många reccar valdes in som ämbetsmän i kåren.
Studieutskottets lade under våren mycket arbete på det fortsatta arbetet med datorförbudet.
Detta resulterade slutligen i en skrivelse från JF som lades fram på möte med fakultetens
utbildningsutskott i början av juni. Skrivelsen resulterade i att utbildningsutskottet, med en
knapp majoritet, fattade beslut om att inga begränsningar i studenternas fria val av studieteknik
skulle tillåtas fr.o.m. höstterminen 2019. Beskedet möttes med stor uppmärksamhet i JF:s
sociala medier, där studentrösten var i det närmaste uteslutande positiv. Vid möte med
fakultetsnämnden några veckor senare beslutade dock nämnden att utbildningsutskottet enligt
rådande arbetsordning överskridit sin befogenhet när utskottet fattade beslutet, vilket i praktiken
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ledde till att beslutet upphävdes. Resultatet blev alltså att datorförbuden, trots studieutskottets
arbete med frågan under vårterminen, fortsatt kom att tillåtas.
Ett samförstånd nåddes mellan universitets sex studentkårer om att dels ingå i en gemensam
förening, dels arvodera en kårgemensam samordnare på deltid för att underlätta samarbetet och
arbetet mot universitetets ledning och centrala förvaltning.
Samtidigt anordnade JF flera välbesökta arrangemang, såväl på egen hand som i samarbete med
andra föreningar. På det sociala planet anordnades i februari den populära P3-gasquen
tillsammans med Medicinska föreningen och Föreningen Uppsalaekonomerna, och i april
anordnades vår årliga innebandy-turnering Culpa cup. I turneringen deltog även ett antal
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.
På den ordinarie stämman i april kunde flera stadgeändringar klubbas för andra läsningen och
läggas till handlingarna. Dessutom tillkom många nya ämbetsmän, däribland en ny ordförande
och tre styrelseledamöter.
Vårterminen avslutades med beslut om en sedan tidigare planerad badrumsrenovering och en
uppsättning av en bärande vägg i loungen.
Hösten inleddes med ytterligare en framgångsrik reccevecka och en septemberstämma där
rekordmånga nya klubbverkare valdes. Kort därefter var det dags att fira att Juridiska föreningen
fyllde 175 år 2019 med en jubileumsvecka med föreläsningar, evenemang och en avslutningsbal
på Uppsala slott.
Under hösten upptäcktes en vattenläcka på Jontes stuga som medförde att den dagliga
verksamheten där fick hålla stängt i en och en halv månad samtidigt som köket renoverades.
Detta påverkade omsättningen negativt. Viss verksamhet kunde ändå bedrivas med hjälp av
Östgöta nation där vi kunde sköta bokförsäljning i utbyte mot tillhandahållande av
caféverkande, ett samarbete som med alla mått mätta gick över förväntan.
Arbetet med den kårgemensamma föreningen bar frukt; på septemberstämman godkändes ett
medlemskap i den framtida föreningen och i december kunde ett intentionsavtal skrivas om att
konstituera den nya föreningen under inledningen av 2020.
På stämman i december antogs budget och en genomarbetad verksamhetsplan för 2020, och ny
vice ordförande valdes. Utöver arbete med verksamhetsplan präglades andra halvan av 2019
också av arbete med professionaliserade rutiner som utmynnat i nya budgetrutiner och nästan
färdigställda arbetsordningar för utskotten.
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3. Styrelsens arbete
3.1 Sammanträden
Styrelsen har inför varje termin haft en kick-off med fokus på samarbete och grundläggande
struktur för styrelsens arbete.
Under 2019 hölls 18 protokollförda styrelsemöten, ett varannan vecka över de två terminerna.
Styrelsens möten har fungerat bra eftersom ledamöterna har varit pålästa inför sammanträdena
och därmed tidseffektivt kunnat belysa punkterna nyanserat. Framöver bör för fortsatt
förbättring mötesobservationer användas oftare.
Under höstterminen uppfattade styrelsen att det tagits ekonomiska beslut utan att samtliga
ledamöter fått möjlighet att uttrycka sig och innan styrelsen fått fullständig information. Detta
resulterade i ett samtal om hantering av ekonomiska frågor, varefter styrelsen har implementerat
nya rutiner för hantering av ekonomiska beslut.

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 maximalt studielån
och -bidrag för en vanlig heltidsstuderande. Arvodet har uppräknats för att motsvara 2019 års
studiestödsbelopp. Vidare har avgående vice ordförande Andreas Larsson varit arvoderad i
januari 2019 för att bistå med överlämningen till Magnus Jansson. Tillträdande ordförande
Frida Gommel har varit arvoderad i juni 2019 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 huvudsakligen fungerat väl under året i båda
konstellationerna. Arbetsbelastningen har varit hanterbar men något ojämn för både ordförande
och vice ordförande.

3.3 Förmansnätverket
Förmansnätverket är ett mötesforum med syftet att dels skapa gemenskap och samhörighet över
utskottsgränserna, dels fungera som en remissinstans eller bollplank för styrelsen i sådana
frågor som rör verksamheten i stort, framför allt sådana frågor som påverkar de engagerades
ämbetsutövning. Under 2019 har förmansnätverket behandlat frågor om JF:s varumärke och
kommunikation, GDPR, ekonomi och en introduktion till ett samarbete med Folkuniversitet
som inletts under slutet av året i syfte att stärka JF:s verksamhet.

3.4. Samarbeten och representation
Under året har JF huvudsakligen lagt energi på att upprätthålla och utveckla våra redan goda
relationer med universitet, kårer, nationer och andra studentföreningar i Uppsala liksom i
Sverige i stort.
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3.4.1 Uppsala universitet – centralt
JF har under 2019 i stor utsträckning samverkat med Uppsala universitet på central nivå. Till
den centrala nivån räknas här både rektorsråd och organ på områdesnivå, främst
områdesnämnden för Humaniora och samhällsvetenskap. JF, i form av presidiet, har i vanlig
ordning deltagit i ett antal traditionella och ceremoniella tillställningar såsom Anders Wallföreläsningen, Nobeldagen, professorspromotioner och doktorspromotioner. JF har även,
genom ordförande, varit representerade på dekandagar, ledningsrådsinternat och
områdeskonferenser. En av de viktigare frågorna som under året behandlats på
universitetscentral nivå är revideringen av universitetets arbetsordning, där JF diskuterade
huruvida kvalitetsansvaret för utbildningen skulle flyttas upp till vetenskapsområdesnivå. JF
tog, tillsammans med bland andra Juridiska fakulteten, strid för att kvalitetsansvaret skulle
kvarbli på fakultetsnivå, något som även blev det slutgiltiga resultatet. Då JF med start
höstterminen 2019 innehaft första suppleantplats i rektors ledningsråd och därmed deltagit i
tämligen hög utsträckning i ledningsrådets arbete har kontakten med universitetsledningen
fördjupats. Även på områdesnivå har förändringar i riktning mot djupare relationer skett, då det
genom en reform av områdesnämndens sammansättning har tillsatts en arbetsgrupp för att skapa
insyn för studenterna i nämndens beredningsprocesser. JF innehar för tillfället
studentrepresentantsplatsen i den arbetsgruppen.

3.4.2 Uppsala universitet – lokalt
Till den lokala nivån räknas Juridiska fakulteten tillika Juridiska institutionen. JF har sedan
tidigare intagit en aktiv roll i fakultetens arbete med att kvalitetssäkra och utveckla utbildningen,
främst genom fakultetens utbildningsutskott. Vidare har JF intagit en aktiv roll i fakultetens
utbildningsdagar
och
där
bidragit
med
studentperspektiv
i
fakultetens
kompetensutvecklingsarbete. Studentrepresentanter har deltagit i möten med fakultetens
arbetsgrupper och där givit uttryck för studenternas åsikter. De terminsvisa möten som under
tidigare år har hållits med dekanen och prefekten har upprätthållits även under 2019, något som
har fördjupat relationerna. Datorförbudsfrågan och de brister i fakultetens arbete med
studentinflytande som denna belyste har visserligen satt spår i relationen mellan fakulteten och
JF. Vi uppfattar dock initiativet från Juridiska fakultetsnämnden att inleda en revidering av
fakultetens arbetsordning som ett steg i rätt riktning. Revideringen, som ännu inte formellt sett
har inletts, kommer att ske genom en arbetsgrupp där JF har tillsatt en studentrepresentant.

3.4.3 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 under 2019 fortsatt genom samarbetsorganet Kårsamverkan.
Kårsamverkan har haft 9 möten under vårterminen och 9 möten under höstterminen.
Utöver informationsutbyte och erfarenhetsutbyte kårerna emellan, diskussion kring vissa
gemensamma utbildningsfrågor och tillsättning av centrala studentrepresentanter har
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förhandlingar inför övergången till det nya samarbetsorganet, föreningen Uppsala universitets
förenade studentkårer, upptagit mycket av samarbetets tid. Kårerna lyckades efter förhandlingar
strax innan årsskiftet 2019 komma till en överenskommelse beträffande föreningens
styrdokument. En annan fråga av större dignitet har varit kårens samordnare, som med start
höstterminen 2019 varit arvoderad på 25 procent för att sköta samarbetets administrativa
uppgifter såsom att kalla till samt protokollföra sammanträden, hantera samarbetets mail och
administrera samarbetets hemsida. Arvoderingen har skötts via Uppsala teknolog och
naturvetarkår, och fördelats baserat på HST.
Två utbildningar har hållits för centrala studentrepresentanter under Kårsamverkans regi. Den
handbok som togs fram under 2018 har använts i samband med utskick till nytillsatta
studentrepresentanter. Det har även hållits ett valmöte till vilket studenter öppet kunde söka till
centrala studentrepresentantplatser.
Samarbetet i Kårsamverkan har under 2019 varit mycket välfungerande, något som även
resulterat i att ett antal frågor av större omfattning har drivits gemensamt av studentkårerna.
Bland många andra har frågorna om ersättning till högre utbildning, psykisk hälsa bland
studenterna samt de internationella studenternas situation aktivt drivits genom kårsamverkan.
En fråga som Kårsamverkan gemensamt med universitetet har drivit gentemot regeringen, bland
annat genom en debattartikel samt i universitetets budgetunderlag samt i universitets remissvar
till den nya forskningspropositionen, är höjda anslag till högre utbildning och avskaffandet av
det så kallade effektivitetsavdraget. Därtill har ett antal remissvar författats gemensamt i
Kårsamverkan. Bland de viktigare är svaren till remisserna styr och resursutredningen, 2019 års
forskningsproposition samt revideringen av universitetets arbetsordning.
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.

3.4.4 Nationerna
Samarbetet med studentnationerna i Uppsala sker i första hand genom Kuratorskonventet (KK)
och föreningen USMOS (se avsnitt 3.4.5). Traditionellt sett har JF mycket begränsad kontakt
med nationerna i sig utöver lokalbokningar eller vid olika evenemang. Under 2019 har dock
relationerna fördjupats med nationerna, något som är resultatet av ett samarbete mellan
Kårsamverkan och KK för större och bättre kontaktytor mellan nationer och kårer. JF har i
vanlig ordning deltagit i gemensamma evenemang såsom Gustav II Adolf-firandet och
Kuratorskonventets Högtidskonvent i juni respektive december.
Sedan JF:s och Uppsalaekonomernas erhållande av kårstatus 2016 har kår- och nationsladskapet
varit en het fråga. Under 2018 inkom nationerna med en skrivelse som främst var inriktad på
hur det förändrade kårlandskapet ansågs ha påverkat nationernas. Resultatet blev att rektor
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under vårterminen 2019 tillsatte en extern och oberoende granskare. Resultatet av granskningen
redovisades i juni 2019 i form av rapporten Kår och nationsutredningen. Granskningen visade
bland annat på att både nationer och kårer lider av en generell trend i samhället av minskat
engagemang, samt att mer kontakt mellan kårer och nationer kan bidra till en bättre samexistens.
Under 2019 har JF genom Kårsamverkan arbetat aktivt med att skapa fler kontaktytor mellan
kårer och nationer, bland annat genom workshops och ett terminsåterkommande socialt event
(MUKOP). Avslutningsvis har kårerna tillsammans med nationerna genom KK drivit bland
annat frågan om internationella studenters situation inom ramen för det gemensamma
mötesforumet Studentsamverkan. Vår uppfattning är att relationen mellan kårer och nationer
under 2019 förbättrats avsevärt. En fråga för framtiden blir dock hur frågan om en
nationsgemensam inspark ska hanteras.

3.4.5 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 avtal om gemensamt medlemskort.
I början av 2019 togs beslut om att byta kortleverantör från Mecenat till Studentkortet då de
senare kunde tillhandahålla tjänster som var bättre anpassade efter studentorganisationernas
förutsättningar. Även om det fortfarande finns arbete att göra i samband med övergången verkar
processen ha gått förhållandevis smärtfritt.
USMOS medlemsorganisationer finansierar gemensamt en registeransvarig anställd av Uppsala
studentkår. Erik Wahlund, mångårig registeransvarig, har gått i pension under 2019 och
USMOS har därför fått rekrytera en ny registeransvarig. Nyrekryteringen har inneburit ökade
kostnader men annars fungerat väl.

3.4.6 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 fungerat bra. JF:s styrelse har deltagit på en vänmiddag tillsammans med styrelserna
för dessa föreningar, Kontaktdagens ledningsgrupp, Asylrättsstudenterna och Vittnesstöden. I
övrigt har vi försökt att samordna våra evenemang, särskilt gentemot termin 1, så att dessa inte
ska krocka. Utvecklingspotential på denna front finns dock alltjämt.
Tidigare år har JF deltagit i Professorskampen tillsammans med andra studentföreningar i
samband med Musikhjälpen. På grund av bristande samordning anordnades dock inte
Professorskampen under 2019.

3.4.7 JURO
Juris studerandes riksorganisation, JURO, har under 2019 träffats vid fyra tillfällen, varav ett i
Karlstad, ett i Lund, ett i Uppsala och ett årsmöte i Stockholm. Under hela året har JURO:s
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ordförande varit Göteborgsstudenten Victor Abrahamsson, 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 jobbade JURO särskilt med frågan om att organisationen ska kunna söka
bidrag från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Detta skulle förbättra
organisationens ekonomi avsevärt och medföra att medlemsorganisationerna – de juridiska
föreningarna i Sverige – skulle kunna erhålla viss summa årligen istället för att, som nu, t.o.m.
ha utgifter för JURO-arbetet (kostnader för resor och logi). Frågan har diskuterats i JURO under
en längre tid men utan att nå fram till att bidraget har kunnat sökas. En förutsättning har varit
tillräckliga system för att rapportera det exakta antalet medlemmar – något som saknas i flera
medlemsorganisationer. Rebecca Hörnell, f.d. ordförande i JF Lund, arbetar efter beslut i JURO
med enbart denna fråga t.o.m. 2019-12-31.
Under höstterminen har mycket tid lagts på den så kallade Notarieöversynen, till vilken JURO
agerade remissinstans. En arbetsgrupp tillsattes under mötet i Uppsala för att arbeta särskilt med
remissvaret som röstades igenom och tillställdes domstolsverket i december. I samband med
inlämningen publicerades även en debattartikel i Svenska Dagbladet författad av arbetsgruppen.
Arbetet blev mycket lyckat och debattartikeln fick stor spridning. Under hösten har JURO även
fått en ny hemsida, som fått en del uppmärksamhet framförallt i samband med släppet av
remissvaret till Notarieöversynen. Ett arbete med att kartlägga förutsättningarna för att utreda
lärosätenas betygssystem har under 2019 inletts men inte färdigställts.
Sammantaget är det vår bild att JURO har tagit ett antal viktiga steg i riktning mot att bli den
viktiga påverkansorganisation som JURO har potential att vara. Vi ser med tillförsikt på
kommande verksamhetsår.

4 Studie- och utbildningsbevakning
Under verksamhetsåret 2019 har Studierådet haft 11 stycken protokollförda möten; fem på
våren och sex på hösten. Studierådet har även deltagit i 8 möten med juridiska fakultetsnämnden
och 8 möten med juridiska fakultetens utbildningsutskott. Studierådet har tillsatt
studentrepresentanter i alla organ vid fakulteten.
Utöver vad som särskilt nämns nedan har Studieutskottets verksamhet också bestått av löpande
ärenden såsom deltagande i kursråd och andra möten med fakulteten. En nyhet för året var att
ett nytt ämbete infördes, Sammankallande för studieförbättrande gruppen, med syfte att frigöra
vice ordförande för ett större deltagande i den studiebevakande verksamheten. Stadgeändringar
har även antagits i syfte att namnge denna nyinstiftade förmanspost som en andra vice
ordförande.
Nytt för 2019 är ett skyddsombud med ansvar för lantmätarprogrammet.
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4.1 Studieförbättrande gruppen
Den studieförbättrande gruppen har genomfört pluggstugor och uppstartsprogrammet i enlighet
med vad som gjorts innan. En förändring i jämförelse med föregående år är att bokbytardagarna,
på grund av bristande intresse, inte genomförts.
En särskild pluggstuga anordnades för lantmätarprogrammet med god uppslutning. Pluggstugan
avses att hållas under 2020 igen.

4.2 Frågor drivna av studierådet
4.2.1 Datorförbudet
Datorförbudsfrågan var fortsatt relevant under 2019. Förbudet utsträcktes när även terminskurs
4 valde att förbjuda datorer. Studierådet fortsatte att efterfråga utvärderingar av förbudets
effekter utan att tillhandahållas detta. Studierådet lade fram en skrivelse till utbildningsutskottet
om ett avskaffande av alla förekommande begränsningar av studenters fria val av
anteckningsstöd. Beslutet vann bifall i utbildningsutskottet. Därefter tog fakultetsnämnden med
en knapp majoritet beslut om att ogiltigförklara utbildningsutskottets beslut med hänsyn till
bristande behörighet, något som studentkårens representanter givetvis motsatte sig. Det är oklart
vad detta beslut kommer att innebära för den fortsatta möjligheten till meningsfullt
studentinflytande på fakulteten i fortsättningen. Juridiska föreningen har fortsatt bevakat frågan,
bland annat vid revideringen av juridiska fakultetens arbetsordning.

4.2.2 Ordförandegrupper
Gällande åsiktsprogram anger att ordförandegrupper som pedagogiskt grepp inte bör
förekomma på utbildningen. Till följd av detta inleddes en dialog med berörda kursföreståndare
om ett potentiellt avskaffande av upplägget, något de ställde sig kritiska till. Frågan lyftes även
till utbildningsutskottet, dock utan framgång då de valde att inte uttala sig i frågan.
Under hösten har fortsatt kommunikation förts med kursföreståndare på T1, och ett antal
förändringar har gjorts i kursupplägget.

4.2.3 Uppföljande panelsamtal om #medvilkenrätt
Under våren genomfördes ett panelsamtal syftande till att granska det förändringsarbete som
vidtagits med anledning av #medvilkenrätt-upproret. Samtalet berörde vilka åtgärder som
vidtagits och vad som återstår i arbetet mot en studiemiljö befriad från sexuella trakasserier.

4.2.4 Ytterligare PM-moment på terminskurs 5
Med anledning av en aviserad ändring av undervisningsplanen på termin 5 fick studieutskottet
möjlighet att uttala sig om införandet av ytterligare ett skriftligt moment. Studentkåren erinrade
om betydelsen av att noga överväga studenternas arbetsbelastning och att analysera vilka
konsekvenser en sådan ändring kunde tänkas ha på kvaliteten på undervisningen.
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4.2.5 Ändrade förutsättningar för seminariegruppsbyten på terminskurs 6
I slutet på vårterminen nåddes Studierådet av att terminskurs 6 skulle inskränka möjligheterna
till tillfälliga byten av seminariegrupp på terminen på ett sätt som gjorde denna möjlighet i det
närmaste obefintlig. Juridiska föreningen motsatte sig beslutet, dels för att det inte var
erforderligt berett i enlighet med högskolelagstiftningen, dels för att det riskerade att slå hårt
mot studentkollektivet. Beslutet genomfördes ändå utan beaktande av Studierådets
ändringsförslag.

4.2.6 Frågan om kopplingskrav
Under våren nåddes Studierådet av information om att ytterligare så kallade kopplingskrav
övervägdes och kunde komma att införas på framförallt terminskurs 4, dvs krav på godkänd
poäng i de olika delämnen som förekommit på kursen. Juridiska föreningen motsatte sig detta,
framförallt med hänsyn till vilka problem det skulle kunna komma att innebära för
studentkollektivets studiemedelsförsörjning, genomströmningen på programmet och
studenternas psykiska hälsa. Frågan lyftes både på kursföreståndarmöte och i
utbildningsutskottet. Under 2019 har inte några sådana ändringsförslag aviserats.

4.2.7 Digitala tentor
Under höstterminen 2019 introducerades digitala tentor till grundutbildningen på
juristutbildningen, med undantag för T1 och T2. Studierådet har bevakat frågan kontinuerligt
och har efterfrågat ett programomspännande informationsutskick om datorskrivna tentor som
sedermera skickades till studenterna via studentportalen.

4.2.8 Stressenkäten
Under hösten sammanställdes en stressenkät som sedermera skickades till fakulteten. Ett
efterföljande panelsamtal presenterade och diskuterade rapportens innehåll. Både studenter och
representanter från fakulteten deltog, och evenemanget var välbesökt och rapportens innehåll
väl mottaget.

4.2.9 Biblioteksfrågan
Nya reglerna kring lånetider har medfört svårigheter för studenter att hitta PM-litteratur under
PM-tider, vilket kåren har belyst genom kontinuerlig dialog med Juridiska biblioteket. Under
hösten lanserades också JUNO, en databastjänst som medförde stora tekniska svårigheter och
vars förhandlande med juridiska fakulteten riskerade att få långtgående konsekvenser för
studenterna. Studierådet har bevakat frågan genom dialog med fakulteten inom ramen för olika
forum och utskott.

4.2.10 Lokalfrågan
På studierådets initiativ utökades öppettiderna för läsytorna på Munken och Juridiska
biblioteket. Åtgärden avsåg att underlätta för studenter som har tidiga seminarier och de
studenter som på grund av preferens eller schema behöver förlägga sin studietid på kvällen.
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4.3 Revidering av åsiktsprogrammet
Studierådet tillsatte i ett tidigt skede, vid höstterminens inledande möte, en arbetsgrupp som
hade i uppgift att se över och uppdatera åsiktsprogrammet. Arbetet har innefattat en genomgång
av existerande åsiktsprogram, och studenter på juristprogrammet har haft möjlighet att
inkomma med synpunkter. Förslag på åsiktsprogram läggs fram på aprilstämman 2020.

4.4 Valberedningsarbete
Juridiska föreningen har varit involverad i valet av ny dekan genom studentrepresentation i
valberedningsorganet. Studentrepresentanter tillsattes också i hörandeförsamlingen, det
beredningsorgan som tar fram den rektor som efterträder nuvarande rektor Eva Åkesson.

4.5 Studierådets synlighet
Studierådet har kontinuerligt jobbat med att synliggöra sin verksamhet. Under våren
publicerades flertalet uppdateringar i sociala medier, framförallt i fråga om utvecklingen i
datorförbudsfrågan.
Den studieförbättrande gruppens verksamhet har också marknadsförts aktivt och de anordnade
evenemangen har varit välbesökta.

5 Studiesocial verksamhet
5.1 Recceveckorna
I vanlig ordning inleddes terminen och verksamhetsåret med en reccevecka. Temat för vårens
reccevecka var ”Hollywoodveckan” och lagen bestod av allt från pensionärer till blockbuster
filmer. Kommittén presenterade ett nytt koncept ”Tour the kommitté” som gick bättre än
förväntat. Genom att kommittén besöker de olika lagen på deras egna hemmafester hos faddrar
och ger de en möjlighet att spexa och showa utan pressen av att andra lag ser va de gör. I övrigt
var alla de ”klassiska” momenten kvar så som poängtävling, togafest, spökbollsturnering, after
skii och självklart en gasque.
Höstterminens reccevecka gick precis lika bra som vårens. Temat var Populära veckan och vi
hade den ovanliga turen att en medlem från vårens kommitté även var förman för hösten så det
rullade på ovanligt bra. Som vanligt när det förkommer fler funktionärer var det lite mer
spänning i grupperna men ingenting som gick ut över reccarna eller veckan i sin helhet. Samma
event som under våren förkom även under hösten, med det numera traditionsenliga tillskottet
av Reccivalen.

5.2 Jontes stuga
Under året har Jontes genomgått flertalet renoveringar. Efter recceveckan på våren upptäcktes
vissa brister i golv/tak strukturen över rummet som kallas ”Loungen”. För att åtgärda problemet
med det sviktande golvet beslutade styrelsen på samrådan av hantverkare att bygga en bärande
vägg. Både behövligt och det klart billigare alternativet än att byta bjälkar i våningsskiktet.
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Numera använda det nya rummet som förråd, någonting som har öppnat upp golvutrymme och
smidigare förvaring i resten av stugan.
I samband med att hantverkaren projekterades för väggen valde styrelsen även att renovera
badrummet eftersom det inte höll standard och var såväl utdaterad som i akut behov av en
upprustning. Under renoveringen av badrummet upptäcktes flera tidigare golvbeläggningar
under det tidigare kaklet och arbetet blev mer utdraget än väntat. Färgval och ”design”
beslutades av Ordförande för Sociala Utskottet efter inputs från styrelse och klubbmästeri. Både
badrum och vägg byggdes/ renoverades under sommaren och påverkade inte caféverksamheten
eller puben.
I början av höstterminen upptäcktes en vattenläcka bakom diskmaskinen. Efter inspektion
framkom det att fukt hade trängt sig in i vägg och golv i hörnet mot hallen och ett beslut fattades
av styrelsen att renovera köket. Under renoveringen av köket behövde verksamheten lämna
stugan och caféverksamhet och bokförsäljning flyttade till Östgöta nation. Färgval och ”design”
beslutades av Ordförande för Sociala Utskottet efter inputs från styrelse och klubbmästeri.
Samtliga renoveringar är gjorda av Totalhus, en hantverkare som är effektiv, noggrann och
ytterst hjälpsam. Inför sommarens renoveringar samlades det in offerter från flertalet
hantverkare. När beslut fattades om köksrenoveringen var vi sedan tidigare nöjda med totalhus
och valde att inte samla in offerter för det nya jobbet.

5.3 Klubb-, pub-, café- och eventverksamhet
Det har skett en hel del förändringar i framförallt klubbverksamheten. Bokningarna är lika
frekventa som tidigare men i samråd med Klubbmästaren valde vi att ta bort tacos som en
naturlig del av bokningen. Detta har gjort arbetsbördan för klubbverkare mycket enklare och
självklart finns möjligheten att ha tacos-sittning kvar.
Under våren hölls flertalet event och temakvällar på Jontes. Efter ett bra samarbete med PR och
inom klubbmästeriet blev samtliga event välbesökta och uppskattade av såväl ämbetsmän som
medlemmar.

5.4 Idrott
Under året har den löpande verksamheten med fotboll och innebandy rullat på utan större
problem. Det finns fortfarande inte ett damlag i fotboll utan vi hänvisar till Stockholms nations
damlag. JF Skiiweek blev inte av under året. Culpa Cup var mycket lyckat, inga negativa
kommentarer från vare sig deltagare eller festlokal. Tyvärr sammanföll turneringen med JF
Lunds bal och styrelsen hade inte möjlighet att närvara.

5.5 Gasquer
Verksamhetsårets första öppna gasque var P3, samarbetet mellan Uppsala ekonomerna,
Medicinska föreningen Sympaticus och Juridiska Föreningen. Temat för kvällen var ”a night in
Paris”. Efter att eventet var avslutat framkom det att samarbetet i projektgruppen inte hade gått
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som förväntat. På initiativ från Uppsala ekonomerna har det förts flera dialoger om hur arbetet
ska kunna göras om. Det framkom inte en lösning och Uppsala ekonomerna valde att inte delta
i arbetet framöver och en projektgrupp för P3 VT20 tillsattes aldrig.
Även den årliga Civilrättsgasquen ställdes in. Detta på grund av att ES och STS valde att byta
koncept till vad de kallar en ”ovve-sittning” i Bridgens hus med BYOB. Vi var välkomna att
delta men på samrådan av gasquegruppen valde vi att inte lägga resurser på den typen av event.
Diplomeringen HT19 kan tyvärr bara beskrivas som ett misslyckande. Det var flertalet faktorer
som spelade i slutresultatet; bristande kommunikation, otydliga instruktioner, gästernas
beteende och dålig struktur. Som ett resultat av detta valde JF att betala tillbaka biljetterna till
gästerna och efter långa diskussioner med Göteborgs nation jämkades kostnaden för föreningen.
En dialog kommer föras med fakulteten om hur diplomeringsmiddagar ska gå till i framtiden
och hur ansvaret ska fördelas mellan föreningen och fakulteten.
Båda halvvägsgasquer under verksamhetsåret har gått bra. Tydligare instruktioner för
projektgrupperna har utarbetats men generellt är det ett av våra mer uppskattade event.

5.6 175års jubileum
Efter att ha löst upp den befintliga projektgruppen för jubileumsfirandet på grund av deras
oförmåga att sammankalla till möten och planera projekt, valde Ordföranden för det Sociala
Utskottet att tillsammans med Kommunikationsansvarige tillsätta en ny grupp. Projektgruppen
bestod av pubmästaren, PR-förman, eventmästaren, Merch-förman, tre medlemmar ut
gasquegruppen samt redaktören för PJ. Samtliga poster motiverades med att deras befintliga
ämbeten var relevanta för jubileumsfirandet.
Firandet bestod av en vecka med aktiviteter och event som kumulerade i slottsbalen den 28
september. Eventen var Jubileumsölens releasefest, Jogg ń grogg, valskurs samt en föreläsning
med en av föreningens jubileumshonörer; Riksåklagare Petra Lundh.

5.7 Nordiska samarbetet
Tyvärr sammanföll vår nordiska vecka här i Uppsala med vår jubileumsvecka så deltagandet
från våra ämbetsmän och medlemmar var nästintill obefintligt. Däremot var vår vecka populär
från de andra föreningarna och totalt hade vi nästan 40 internationella gäster detta hjälp av att
vi är den andra veckan för de som vill göra ett s.k Hat-trick. Söktrycket för de andra veckorna
har dalat lite, några nya personer fick upp ögonen för det nordiska samarbetet i och med vår
vecka men det är få nya personer som söker till platserna hos andra föreningar. Detta hjälps
förhoppningsvis i framtiden genom nya rabatter för förstagångs åkare.

5.8 Vokalensemblen – Lex Legao
Kören har genomgående varit ett populärt inslag i JF. Det är högt söktryck vid samtliga
insjungningar och de är ett uppskattat bidrag till gasquer och event. Det har under året
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diskuterats hur kören ska finansieras och det har resulterat i en överenskommelse där öppna
event för Juridiska föreningen ska ha rätt att anlita Lex Legato utan kostnad, men kören har rätt
att neka uppdrag. Övriga event ska debiterad av kören och deras inkomster är deras att förvalta,
efter en justering i nästkommande års budget.
Under våren var kören på resa till Bryssel, finansierad genom EU-bidrag de sökte själva. Resan
var mycket uppskattad av samtliga och har förhoppningsvis bidragit till körens sammanhållning
och vidare utveckling.

5.9 Spexgrupp
Juridiska Föreningens spexgrupp löstes upp under våren och har sedan dess förblivit vakant.

6 Arbetsmarknadsanknuten verksamhet
6.1 Arbetsmarknadsgruppen och samarbetspartners
Arbetsmarknadsgruppens har även under 2019 givit varje samarbetspartner en enskild
kontaktperson i gruppen, vilket fortsatt har varit uppskattat. Huvudsamarbetspartner har under
året åter varit Cederquist. Under året har JF:s övriga samarbetspartners varit Advokatfirman
Vinge, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Hamilton Advokatbyrå, Gernandt & Danielsson
Advokatbyrå, Roschier Advokatbyrå, White & Case LLP, Linklaters Advokatbyrå och KPMG.
Hamilton Advokatbyrå valde emellertid att inte förlänga sitt partnerskap med JF. Däremot pågår
samtal med andra byråer som visat intresse för JF.

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 Svalner har inletts.
Flera aktörer har visat intresse för mer kortsiktiga engagemang på eventbasis. Under 2019
inleddes ett samarbete med PIR som utmynnade i ett case-event. Juristbalen HT19 var sponsrad
av Advokatfirman Vinge.

6.4 Svenskt Juridiskt Mästerskap (SJM)
Under våren 2019 anordnades de Svenska Juridiska Mästerskapen. Tävlingen administrerades
för Uppsalas del av JF:s SJM-grupp som skötte lokalfinalen vid Uppsala Tingsrätt. En
efterföljande sittning anordnades också på Jontes stuga för deltagare, domare och SJMassistenter med beställd catering.

6.5 Kontaktdagen
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Kontaktdagen är en arbetsmarknadsmässa av modell större riktad mot juridikstuderande vid
Uppsala universitet. Arbetsmarknadsmässan och anknytande verksamhet (inklusive banketten
och pre-day) bedrivs i form av ett aktiebolag – Kontaktdagen AB – som ägs till 75% av JF och
till 25% av ELSA Uppsala.
Under 2019 har målet varit att förbättra kommunikationsrutiner och ansvarsfördelningen mellan
ledningsgruppen och styrelsen. Målsättningen är att aktieägarna ska ha viss insyn i
Kontaktdagens verksamhet samt bidra med ett mer strategiskt och långsiktigt perspektiv. Detta
samarbete har fungerat bättre under 2019 än det gjorde föregående år.

Kontaktdagen 2019 var på många sätt en stor framgång. Det var fler utställare än det varit
tidigare år. Därtill var variationen av utställare större än någonsin, vilket uppskattas av många
studenter.

7 Administrativ verksamhet
7.1 Medlemshantering
Verksamhetsåret 2019 har varit det tredje året då JF har använt sig av Melos, medlems-systemet
som också används av de andra studentkårerna och nationerna. Systemet innebär att samma
studerandekort används för att visa medlemskap i JF som i den eller de nationer man som
student är medlem i. De flesta barnsjukdomar har nu försvunnit och det finns rutiner för att
hantera de flesta vanliga ärenden.
Medlemshanteringen under året har gått bra. Under 2019 har 498 medlemmar tillkommit.

7.2 Valberedningens verksamhet
JF har under 2019 hållit fyra stämmor, två per termin. Ordinarie stämmor hölls i april respektive
december, och extrastämmor i februari och september. Aprilstämman hölls väldigt nära
valborgsfirandet, lördagen den 27 april, men hade ändå högt deltagande. Under 2019 hölls
endast ett fyllnadsval. Valberedningens intervjuformulär reviderades. Nio ledamöter har
minskat ledamöternas belastning då ledamöterna inte behöver hålla i lika många intervjuer som
tidigare, vilket även har underlättat under nomineringsperioden när ledamöter fått förhinder.
Utöver dessa fördelar möjliggör det utökade antalet ledamöter en bredare spridning över
terminer, samt personer med erfarenhet från olika delar av föreningen, alternativt tidigare
erfarenhet.

7.3 IT och hemsidan
IT och hemsidan har fungerat bra under 2019. Hemsidan används fortsatt inte i någon stor
utsträckning, men det finns planer inför 2020 hur hemsidan skulle kunna användas mer som en
tillgång, vara mer uppdaterad och med korrekt information.

7.4 Bokförsäljning
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Under hösten 2019 renoverades köket i Jontes stuga, med följden att stugan stod stängd under
ca 6 veckor. Bokförsäljningen drevs då på Östgöta nation istället. Det har kommit flera nya
upplagor under 2019, vilket har lett till ett större antal bokbeställningar än vanligt. Under 2019
har möjligheterna till försäljning av flikar, markeringspennor samt kurslitteratur från andra
förlag utretts. Detta kommer utredas vidare under 2020. Bokförsäljningen har annars gått bra
under 2019, med hög försäljning och ökad marknadsföring av Iustus litteratur.

7.5 Dokumentation, arkivering och fotografering
Arkiveringen fortsätter som under tidigare år. Nya protokoll och skrivelser arkiveras löpande,
och arbetet med att arkivera äldre dokument fortskrider. Från 175-årsjubileumsbalen har bilder
arkiverats och möjligheterna att begära ut och arkivera äldre utgåvor av Press Judicata har
diskuterats.

7.6 Dataskydd och GDPR
Arbetet med GDPR under 2019 har framför allt bestått av implementeringsåtgärder. Mallar för
samtyckesklausuler har tagits fram och är förhållandevis levande, även om ytterligare åtgärder
behövs. Planer finns för att fortsätta arbetet med behandlingsregister under 2020. Det står också
klart att det är dags för en revidering av integritetspolicyn som det förhoppningsvis finns tid för
under 2020.

7.7 Juristjouren
Under 2019 fattades beslutet att lägga ner Juristjouren. Juristjouren har inte varit aktiv under de
senaste 3 åren och med konkurrens från liknande tjänster är inte efterfrågan stor. Efter att ha
haft verksamheten officiellt på is sedan november 2018, och utan ett märkbart intresse funnits
har styrelsen beslutat att lägga ner Juristjouren.

8 Kommunikation och marknadsföring
8.1 Kommunikationsutskottets arbete
2019 blev tredje året för kommunikationsutskottets verksamhet. Få av utskottets ämbeten var
vakantsatta vilket bör ses som ett stort framsteg. Det höjda engagemanget kan förklaras med ett
välbalanserat arbete för ämbetsmännen samt en god gemenskap inom föreningen vilket inte
minst tagit sig uttryck under de senaste recceveckorna.
Utskottet höll möten relativt frekvent med sina arbetsgrupper men det kan i efterhand önskas
fler möten för utskottet i stort till framtiden. En arbetsplan utarbetades även för utskottet i sin
helhet vilket har lagt en god grund för en tydlig systematik inom utskottets arbete inför
framtiden.

8.2 PR och marknadsföring
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Under året har marknadsföringen förbättrats. En nyupprättad kommunikationsplan har gett en
stark grund och systematik för föreningens kommunikation. Inom kommunikationsplanen har
många delfrågor som kan uppstå kring kommunikation (som vem, hur, när och varför något ska
kommuniceras) besvarats.
Inom PR-gruppen har tidigare funnits ett kunskapsglapp i redigerings- och designförmåga som
nu verkar ha fyllts genom tillkomsten av kompetenta ämbetsmän. Det verkar även som att
ämbetsmännen inom PR trivs och marknadsföringen ser ut att ha en stark grund att stå på
framöver.

8.3 Mediagruppens arbete
Mediagruppen har arbetat med att dokumentera/fotografera olika tillställningar. På grund av
viss vakans har delar av gruppens arbete legat på is under perioder.

8.4 Press Judicata
Press Judicatas arbete har under året fortskridit som vanligt. Det har under året dock uppkommit
en ekonomisk diskussion som kan komma att påverka framtiden och samtal om att digitalisera
eller minska tidningens storlek har påbörjats.

8.5 Merchandise
Merchandise har framförallt tagit fram produkter anpassade för jubileumsåret. Dessa har varit
mer eller mindre lyckade och det finns en del produkter kvar. Standardprodukter har tyvärr
hamnat i skym undan.

9 Jämlikhets- och mångfaldsarbete
Året inleddes med goda förhoppningar om att kunna fortsätta arbetet med att utveckla och
konkretisera JoM-gruppens arbetsuppgifter. Till följd av avsaknad av konkreta ärenden
minskade dock engagemanget i JoM-gruppen. Under hösten försökte man starta upp jobbet på
nytt, men kom inte så långt som styrelsen hoppats på. En arbetsordning planeras för 2020 för
att konkretisera uppgifterna.

10 Sammanfattning
2019 har varit ett spännande och utmanande år för JF. På kårområdet har året präglats av arbete
mot ett utökat samarbete. På det sociala området har vi sett både ökat engagemang och stora
utmaningar och kostnader – ”dyrt men framgångsrikt” kan kanske sammanfatta det hela. Goda
grunder är lagda för 2020 i och med att JF blivit mer professionellt, aktivt och etablerat, men
utmaningar kvarstår. Vilket utvecklingssteg som är det nästa är inte skrivet i sten och
medlemmarna har goda möjligheter att forma föreningen.
Vi ser med tillförsikt fram emot 2020.
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