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1. Styrelsen
Styrelsen har under 2020 bestått av följande personer:
Ordförande

Frida Gommel
Arvid Bertilsson

2020-01-01 till 2020-06-30
2020-07-01 till 2020-12-31

Vice ordförande

Erik Schwartz

2020-01-01 till 2020-12-31

Sekreterare

Ingrid Jacobson
Elias von Heijne

2020-01-01 till 2020-06-30
2020-07-01 till 2020-12-31

Ordförande för det
sociala utskottet

Johannes Wikström

2020-01-01 till 2020-12-31

ArbetsmarknadsAnsvarig

Alexis Hekmatfar

2020-01-01 till 2020-12-31

Ordförande för
Studierådet

Arvid Bertilsson
Jacob Nittmar

2020-01-01 till 2020-06-30
2020-07-01 till 2020-12-31

Kommunikationsansvarig

Edward Olsson

2020-01-01 till 2020-12-31

Inspektor för Juridiska föreningen i Uppsala har under vårterminen 2020 varit docent Erika P.
Björkdahl, och under höstterminen professor Olle Lundin. Proinspektor har varit advokat Rolf
Johansson.

2. Året i korthet
Verksamhetsåret 2020 har präglats av den globala coronapandemin. Året inleddes som JF:s
verksamhetsår brukar inledas – med en reccevecka för att välkomna vårterminens nya
juridikstuderande. I mars började viruset spridas ordentligt, och när regeringen tog beslut om att
universitetens utbildning skulle förläggas på distans, beslutade Juridiska föreningens styrelse att
lägga all fysisk verksamhet på is, stänga Jontes stuga och att föra fortsatta diskussioner kring vilken
verksamhet som gick att bedriva, och i vilken utsträckning det kunde göras.
Studieutskottet har av förklarliga skäl lagt ned lejonparten av arbetet på att bevaka utbildningens
anpassning till pandemins förutsättningar. Utskottet har vid ett flertal tillfällen kartlagt studenters
åsikter om distansundervisning och ställt rapporter om dessa fynd till utbildningsutskott och
kursföreståndare. Studentrepresentanter har under årets gång varit i kontinuerlig dialog med
studierektor, kursföreståndare, prefekt, dekan och bibliotek för att diskutera förändringar när
smittläget förändrats och när nya rektorsbeslut upprättats.
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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.
Recceveckan HT20 genomfördes (under ett smittläge som vid efter sommaren såg oerhört mer
hanterbart ut) fysiskt. Stort fokus låg på att se till att se till att de olika lagen inte kom i kontakt
med varandra, och att eventuell smitta därigenom lätt kunde identifieras (och förhindras från att
spridas). Reccarna umgicks som en följd av upplägget mer i lagen, och faddrarna fick större
möjlighet att ordna med egna tillställningar.
En större del av den studiesociala verksamhet har legat vilande, medan vissa verksamheter
vaknade upp under ett kort ögonblick under början av denna termin för att sedan slumra till igen
när smitta återigen konstaterades på juristprogrammet och undervisningen återgick till digital
undervisning. Den studiebevakande verksamheten och arbetsmarknadsgruppens arbete hölls i
allt väsentligt igång på digitalt vis, men även dessa verksamheter präglades av utmaningar.
Arbetet med UUFS utveckling fortsatte under det senare halvåret. Föreningen har tagit fram
fokusfrågor, fört diskussioner kring att anställa handläggare och i övrigt verkat för studenternas
intresse under pandemins gång.

3. Styrelsens arbete
3.1 Sammanträden
Styrelsen har normalt inför varje termin haft en kick-off med fokus på samarbete och
grundläggande struktur för styrelsens arbete, under pandemin har detta delvis försvårats, men
alternativ till ordinarie teambuilding har genomförts på ett pandemi-säkert sätt.
Under 2020 hölls 17 protokollförda styrelsemöten, ett varannan vecka över de två terminerna.
Styrelsens möten har fungerat bra då ledamöterna har varit pålästa inför sammanträdena och
därmed tidseffektivt kunnat belysa punkterna nyanserat.

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 2020 års
studiestödsbelopp.
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.
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3.3 Förmansnätverket
Under 2020 har förmansnätverket varit pausat med anledning av Corona.

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.
Representationen har naturligtvis gjorts svår av pandemins begränsningar, och många viktiga
representationskanaler har gått förlorade under året.

3.4.1 Uppsala universitet – centralt
JF har under 2020 i stor utsträckning samverkat med Uppsala universitet på central nivå, men har
inte haft samma möjlighet att representera föreningen på fysiska och traditionsenliga evenemang.
JF har genom ordförande varit representerade på digitala dekandagar, ledningsrådsinternat och
konferenser. En av de viktigare frågorna som under året behandlats på universitetscentral nivå
har varit valet av rektor och prorektor, där JF har suttit med i den studentförsamling som bidrar
till valprocessen. En annan viktig central fråga under året har varit en revidering av universitets
anställningsordning, då JF jämte andra kårer särskilt intresserade sig för vikten av pedagogisk
färdighet bland lärare.

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 2020, något som
har fördjupat relationerna. Det nära samarbetet mellan fakulteten och JF under pandemin visar
på att fakulteten har gjort en tydlig ansats till fördjupade relationer.

3.4.3 Uppsala universitets förenade studentkårer.
Samarbetet med de andra fem studentkårerna vid Uppsala universitet (Uppsala studentkår, Rindi,
Uppsala Teknolog- och naturvetarkår, Farmaceutiska studentkåren och Föreningen
Uppsalaekonomerna) har under 2020 fortsatt genom föreningen UUFS. UUFS har sammanträtt
var tredje vecka.
Utöver informationsutbyte och erfarenhetsutbyte kårerna emellan, diskussion kring vissa
gemensamma utbildningsfrågor och tillsättning av centrala studentrepresentanter har det nya
samarbetsorganet, föreningen Uppsala universitets förenade studentkårer, upptagit mycket av
presidiets tid. Föreningen har under 2020 arvoderat JF:s Alice Rosenfeldt på 25 procent som
samordnare. Hon har skött samarbetets administrativa uppgifter såsom att kalla till och
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protokollföra sammanträden, hantera samarbetets mail och administrera samarbetets hemsida.
Arvoderingen har skötts via Uppsala teknolog och naturvetarkår, och fördelats baserat på HST.

Samarbetet i UUFS har under 2020 oftast varit mycket välfungerande. Vissa frågor, såsom
samordnarens representation, har skapat onödiga konflikter.
Föreningen har svarat på många remisser, men det viktigaste resultatet under 2020 har onekligen
varit arvoderingen av centrala studentrepresentanter som nu arvoderas med 500 kr per möte.

3.4.4 Nationerna
Samarbetet med studentnationerna i Uppsala sker i första hand genom Kuratorskonventet (KK)
och föreningen USMOS (se avsnitt 3.4.5). Relationerna mellan kårer och nationer är efter 2020
mycket bättre än de varit tidigare, mycket tack vare det arbete som KK:s ordförande genomfört.
Någon representation har dock inte varit möjlig annat än någon enstaka sittning under 2020.
Några konflikter har inte funnits.

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.
Föreningens motpart för kår- och nationskorten är studentkortet. Det har funnits en hel del strul
på studentkortets sida, men dessa verkar vara lösta vid årsskiftet.
JF har även dragit föreningens medlemmar inför skiljenämnd under 2020, och fått igenom sin
åsikt. Som ett resultat bekostar USMOS nu Press Judicata med mer än det dubbla budgeterade.

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, exempelvis i arbetsgruppen om psykiskt mående som båda föreningar har
representanter i. En vänmiddag har, med anledning av pandemin, inte kunnat genomföras.

3.4.7 JURO
Juris studerandes riksorganisation, JURO, har under 2020 träffats vid fyra tillfällen, varav ett fysiskt
tillfälle i Karlstad. Under hela året har JURO:s ordförande varit Örebrosstudenten Minna
Åström, 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.
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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.
Under året har mycket tid lagts på frågan om graderade betyg, en fråga som har varit aktuell i
JURO många gånger och som togs upp igen efter notarieöversynen, till vilken JURO agerade
remissinstans. En arbetsgrupp tillsattes under mötet i Uppsala för att arbeta särskilt med frågan
och en skrivelse skickades in till NJUG - ett samverkansorgan mellan Sveriges juridiska fakulteter.
Arbetet har lett till att betygsfrågan tagits upp på respektive lärosäte och att frågan har hänskjutits
till dekanmötet. Ett arbeta med att kartlägga studenters psykiska mående på nationellt plan har
också inletts.
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 2020 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.

4.1 Studieförbättrande gruppen
Uppstartsprogrammet har under 2020 genomförts på ungefär samma sätt som tidigare. Vissa
modifikationer har behövts göras, bl.a. i kravet på fysiska träffar som fanns osv. Överlag har det
dock fungerat väldigt bra. Avseende kick-offen med Lindahl ställdes den in. En ”kick-out” gjordes
istället efter att båda parter fått tid att planera och marknadsföra detta.
PM- och tentastugorna på T1 har genomförts digitalt med god framgång. Tentastugor och/eller
metodstugor planeras att genomföras på såväl T2 som T3, vilket vi är väldigt glada över.

4.2 Frågor drivna av studierådet
4.2.1 Datorförbudet
I datorförbudsfrågan har inget nytt framkommit under 2020. Detta med bakgrund i att nästan
uteslutande all undervisning under 2020 skett via just datorer pga distansundervisningen.
Juridiska föreningen har dock fortsatt att bevakat frågan, bland annat vid revideringen av juridiska
fakultetens arbetsordning.
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4.2.2 Studenternas psykiska hälsa
Under 2020 har arbetet mot stress och psykisk ohälsa på juristprogrammet fortskridit. Arbetet
har kulminerat i en föreläsningsserie om stress och psykisk hälsa hållen av Katja Cejie som varit
mycket uppskattad av studenterna. Föreläsningsserien kombinerades med ett zoom-möte
mellan lärarna och studenterna där många kloka åsikter och synpunkter lades fram från
studenthåll. Studierådet tar med sig dessa åsikter och ska jobba med dessa i framtiden.

4.2.3 Digitala hemtentor
Under VT20 och HT20 bedrevs examineringen av studenterna genom digital hemtentamen.
Frågor om rättssäkerhet och eventuell kameraövervakning av studenterna har uppkommit i
samband med detta och studierådet har bevakat dessa frågor kontinuerligt. Studentåsikter i
frågorna planeras inhämtas.
Frågor som uppkommit har varit av arten huruvida tentorna ska eller inte ska genomföras som
digital hemtentamen eller som salstentamen. Studierådet har fört dialog med respektive
kursledningar som planerat salstentor och uttryckt vår ståndpunkt – att vara återhållsamma med
salstentor så länge distansundervisningen fortgår. Än så länge har ingen salstentamen genomförts
under distansundervisningen men Studierådet kommer att fortsätta att bevaka denna fråga så
länge det är aktuellt.

4.2.4 Biblioteksfrågan
Studierådet har bedrivit en enkätundersökning i syfte att undersöka den rådande brist på litteratur
som särskilt visar sig under PM-perioder. Resultatet har diskuterats med inköpsansvarig för
Juridiska biblioteket och har även skickats till Torbjörn Ingvarsson, initiativtagare till den digitala
litteraturtjänsten juridikbok.se. Vi ser bäst utsikt i frågan genom digitalisering via juridikbok.se, då
Juridiska biblioteket har vissa inköpsrestriktioner som försvårar frågan avsevärt.

4.2.5 Lokalfrågan
Lokalfrågan har under pandemins tider varit ett hett omdiskuterat ämne. Studierådet har fört
dialoger med prefekt och med avdelningschef för Juridiska biblioteket om tillgängligheten av
lokalerna för studenter. Oanvända klassrum på Trädgårdsgatan 7 gjordes om till tysta läsesalar
och likaså på Munken. Juridiska biblioteket frigjorde källaren från matplatser och gjorde även om
dessa till studieplatser.
Även frågan om specifika öppettider på vissa lokaler har varit föremål för diskussion. Genom
studierådets påverkansarbete beslutade Juridiska biblioteket att bredda sina öppettider, vilket
enligt vår mening är bra ur såväl studenternas studiesynpunkt som smittskyddssynpunkt.

4.3 Revidering av åsiktsprogrammet
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Med anledning av lantmäteriprogrammets tillkomst pågår ett arbete att revidera åsiktsprogrammet
för att se till att lantmätarna blir representerade i denna på ett tillfredsställande sätt. Förslag på
revidering ska läggas fram på aprilstämman 2021.

4.4 Valberedningsarbete
Studentrepresentant har tillsatts och varit delaktig i hörandeförsamlingen med uppgift att bereda
frågan om dels valet av rektor Anders Hagfeldt som efterträdare till Eva Åkesson, och sedermera
även bereda valet av prorektor Coco Norén.

4.5 Studierådets synlighet
Studierådet har varit väldigt måna om att synliggöra det arbete som gjorts. Särskilt med hänsyn till
den stress som kan uppkomma på grund av den osäkerhet som infann sig vid pandemins början,
har studierådet kontinuerligt jobbat för att få ut vilka beslut som tagits och vad som vid specifika
tidpunkter gällt.
Studierådet har även varit frekventa användare av JF:s sociala medier i den mening att kanalerna
använts för att synliggöra beslut som tas och arbete som görs, men även för att i ett flertal fall
inhämta studentåsikter, främst genom enkäter. Svarsfrekvensen har varit varierande men mer än
tillfredsställande.

5 Studiesocial verksamhet
5.1 Recceveckorna
När vårterminen 2020 inleddes var det ingen som anade vad som skulle komma att ske senare
under våren. Det sociala utskottet höll därför precis som alltid en reccevecka. Denna gång fick vi
ta emot reccarna under temat ”Game-on veckan”. Veckan bjöd bland annat på after-ski, togafest,
spelkväll samt avslutades med en traditionsenlig reccegasque. För de som ville fortsätta veckan
ytterligare fanns möjligheten att vara med på Bubbles & Brunch som var veckans sista evenemang.
Deltagandet var högt och uppskattat trots undervisning som skedde parallellt.
Höstterminens reccevecka hölls efter en sommar då pandemin, för stunden, lugnat ner sig i
förhållande med under våren. Beslutet togs därför att genomföra recceveckan. Detta motiverades
med att det åligger JF som kår att välkomna nya studenter, se till att de får vänner och någon som
kan hjälpa dem att navigera i en ny stad och ett nytt program. Många åtgärder togs emellertid för
att covid-anpassa recceveckan. Aktiviteter hölls utomhus, det hölls inga klubbkvällar eller
gemensamma aktiviteter utanför lagen umgicks internt. Detta kom att leda till positiva och
negativa konsekvenser. Å ena sidan åstadkom lagen internt en stor sammanhållning och vi
lyckades, vad vi vet, se till att det inte förekom någon smittspridning. Å andra sidan förekom flera
händelser som inte var i enlighet med JF:s olika policies. Anledningar till varför var dels ett
generationsskifte i funktionärskollektivet, där policies inte togs på lika stort allvar som de ska, dels
att det var väldigt svårt för kommittén och recceombudet att övervaka de olika eventen eftersom
det varje kväll hölls många fester, spridda runt om i hela Uppsala.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att höstens reccevecka hade flera positiva och flera negativa
aspekter. Dels förberedde vi, och klarade, pandemianpassningen mycket väl och recceveckan var
mycket uppskattad. Däremot kom JF:s policies att bli lidande av coronaanpassningen.

5.2 Jontes stuga
Under 2019 genomgick Jontes stuga ett antal renoveringar. Detta ledde till att vi under 2020 kunde
”finslipa” våra rutiner samt mindre saker såsom alkoholhantering och stereoanläggning. Så vitt
gäller pandemin var under hela 2020 sociala utskottets målsättning att agera i enlighet med
myndigheternas råd och rekommendationer och lite därtill. Vi stängde därför Jontes för all
verksamhet så fort det kändes som det ansvarstagande att göra. Detta skedde före sådana
rekommendationer blev ett faktum. Vi vidtog motsvarande åtgärder på vår- och höstterminen.
Fram till dess att verksamheten på Jontes helt stängde ner var stugan fullbokad av reccelag,
klassfester och privata fester. I september var kommunens inspektörer på plats vilket resulterade
i ett mycket positivt utlåtande. Vi införskaffade även en ny diskmaskin. Denna kom inte i alltför
mycket användning innan nedstängningen blev ett faktum. De omfattande renoveringar som
köket varit med om uppskattades enormt mycket. Förbättringsmarginal finns, som bekant, vidare
i städ-, mat- och alkoholhanteringsrutiner.

5.3 Klubb-, pub-, café- och eventverksamhet
I början av såväl vår- som höstterminen var Jontes fullbokad och mer därtill. Naturligtvis hölls
ingen verksamhet när smittspridningen var omfattande och rekommendationer rådde oss att inte
hålla öppet.

5.4 Idrott
Liksom resten av det sociala utskottets verksamhet var ambitionerna och förhoppningarna höga
inför båda terminer. Utöver den rullande verksamheten i form av veckovis träningstillfällen i
fotboll och innebandy planerades det under våren både en Culpa Cup och en Dolus Cup. Båda
dessa ställdes in. Därefter var ambitionen att Culpa Cup skulle hållas på hösten men även detta
behövdes ställas in. På höstterminen var även ambitionen att utvidga den löpande verksamheten
och starta JF Boxning men även det ställdes in.

5.5 Gasquer
Målsättningarna avseende gasquer och sittningar, var liksom resten av verksamheten, ambitiösa
och hade goda förutsättningar fram tills pandemins intåg. Vi hann endast hålla två gasquer under
verksamhetsåret 2020 – reccegasque VT och halvvägsgasque VT. Båda var mycket lyckade.
Utöver interna sittningar behövde vi ställa in P3 – vilket återigen var på väg att omfatta
Uppsalaekonomerna. Vidare ställdes även Civilrättssamarbetet med ES och STS in.

5.7 Nordiska samarbetet
Styrelsen valde att, pga pandemin, ställa in vår nordiska vecka här i Uppsala.
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5.8 Vokalensemblen – Lex Legao
Körens verksamhet har blivit mycket populär och självgående. Även under pandemins år har det
varit ett högt söktryck vid samtliga insjungningar och kören har varit ett uppskattat bidrag till
gasquer och event. Det är fortsatt oklart hur kören ska finansieras. Fortsatt råder en
överenskommelse där öppna event för Juridiska föreningen ska ha rätt att anlita Lex Legato utan
kostnad, men kören har rätt att neka uppdrag. Externa event ska debiteras av kören och deras
inkomster är deras att förvalta, efter en justering i nästkommande års budget.
Vid slutet av 2020 slutade körens uppskattade grundare och körledare Astrid von Heijne. Kören
kan komma att behöva mer stöd och vägledning i och med det generationsskiftet.

6 Arbetsmarknadsanknuten verksamhet
6.1 Arbetsmarknadsgruppen och samarbetspartners
Arbetsmarknadsgruppens har även 2020 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 Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Roschier
Advokatbyrå, White & Case LLP, Linklaters Advokatbyrå och KPMG.

6.2 Projekt- och evenemangssponsring
På projektsponsringsfronten har JF:s sponsoransvarige jobbat på enligt vanlig rutin med
Recceveckan. Höstterminens reccevecka krävde viss anpassning, och Lindahls kunde till
exempel inte sponsra gasquen.
Flera aktörer har visat intresse för mer kortsiktiga engagemang på eventbasis. Vissa ideella
aktörer fick marknadsföra sig själva utan att betala.

6.4 Kontaktdagen
Under 2020 behövde kontaktdagen ställa om till en digital vecka. Trots denna omställning har
veckan nått ut till många studenter, och utställarna har uttryckt uppskattning för arbetet. Det
önskade utdelningsmålet har inte kunnat nås, varvid budgeten för 2021 uppvisar ett minusresultat.

7 Administrativ verksamhet
7.1 Medlemshantering
Verksamhetsåret 2020 har varit det fjärde året då föreningen har använt sig av Melos, medlemssystemet som också används av de andra studentkårerna och nationerna. Systemet innebär att
samma studerandekort används för att visa medlemskap i föreningen och/eller nationer.
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Medlemshanteringen under året har gått bra, trots rådande pandemi. Under 2020 har 549
medlemmar tillkommit.

7.2 Valberedningens verksamhet
Föreningen har under 2020 hållit tre stämmor, en under vårterminen och två under
höstterminen. Ordinarie stämmor hölls i april respektive december, och en extrastämma i
september. Valberedningens intervjuformulär har reviderats i samarbete med de ämbeten som
revideringarna berört. Under pandemin har samtliga intervjuer genomförts digitalt, vilket i viss
mån har ökat ledamöternas arbetsbörda.

7.3 IT och hemsidan
IT och hemsidan har huvudsakligen fungerat bra under 2020. Vissa tekniska problem uppstod
under hösten, men hemsidan låg inte nere och ingen informationsuppdatering förelåg under
perioden i fråga. IT har även varit behjälpliga med att konstruera en webbsida för Press
Judicata, som förväntas bli digital under 2021.

7.4 Bokförsäljning
Försäljningen har under året överträffat förväntningarna, men stannat av något under slutet av
hösten. Jontes Stuga har för det mesta varit stängd under året p.g.a. rådande pandemi, och en
alternativ form av bokförsäljning har istället bedrivits där studenter hör av sig i förväg och
stämmer av en tid när denne kan köpa böcker.

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 (i viss mån begränsat p.g.a rådande
pandemi).

7.6 GDPR
Arbetet med GDPR under 2020 har framför allt bestått av smärre ändringsåtgärder.
Integritetspolicyn reviderades under hösten 2020.

8 Kommunikation och marknadsföring
8.1 Kommunikationsutskottets arbete
2020 blev fjärde året för kommunikationsutskottets verksamhet. Inga av utskottets ämbeten var
vakantsatta under året 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 reccentiorveckorna. Coronaviruset
påverkade dock utskottet möjligheter att utveckla verksamheten.

8.2 PR och marknadsföring
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Under året så har marknadsföringen tagit kliv framåt. PR-gruppen har arbetat flitigt fortsatt
utveckla kommunikationsplanen som togs fram 2019. Ett kontinuerligt arbete och fortsatt
utarbetande av rutiner har varit nyckeln för att fortsätta utvecklingen av den framtagna
kommunikationsplanen.
Inom PR-gruppen har tidigare funnits ett kunskapsglapp i redigerings- och designförmåga.
Denna frånvaro av kompetens finns inte längre då det finns en annan kontinuitet i utskottet
vilket inte tidigare har funnits. Dessutom har vi lyckats med att få in kompetenta personer i
utskottet. 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
Under 2020 valde vi att dela upp mediagruppen i sina egna respektive utskott, dvs. film, foto
och podd.

8.3.1 Podd
Vi har under 2020 haft en framgångsrik podcast, ”Coola jurister”. Denna podd har haft många
intressanta intervjuer och framgångsrikt fått spelningar över flera olika kanaler. Tyvärr
försvårade Corona möjlighet att resa och intervjua i den omfattning som vi hade velat.

8.3.2 Foto
Fotograferna mindre att göra under året än tidigare år eftersom de flesta gasquer och
tillställningar ställdes in på grund av Coronaviruset.

8.3.3 Film
Filmgruppen tillsattes för att centralisera utformningen av de filmer och videor som släpps på
JF:s kanaler. De genomförde bla. Filmningen och klippningen av en video till recceveckan
HT20. Därefter ledde coronaviruset till en icke-existerande efterfrågan.

8.4 Press Judicata
Press judicata har under året tagit steg mot en digitalisering som ska vara helt klar 2021. Detta
har lett till förändringar i redaktionen. En ny post, skribent, har tillsatts för att kunna säkerställa
att redaktionen ska kunna fokusera på sina respektive arbetsområden och avlasta de som inte
har som huvuduppgift att skriva artiklar.

8.5 Merchandise
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Merchandise har under året köpt in ämbetsmannatröjor, sett över lagret och planerat för ny
merch. Tyvärr har Coronaviruset förhindrat merchandiseförmannen från att genomföra bla.
Produktsläpp och utförsäljningar.

9 Jämlikhets- och mångfaldsarbete
Året inleddes med flera planerade projekt. Dessa förutsatte dock möjligheten till fysisk närvaro,
särskilt möjligheten att marknadsföra ett evenemang på Munken. Till följd av corona har detta
inte kunnat genomföras. JoM-gruppen har dock varit väldigt närvarande och aktiva under
recceveckorna.

10 Sammanfattning
Coronaåret 2020 har varit utmanande för JF. Kårarbetet har gått bättre än tidigare, med många
framgångsrika ändringar och projekt. Föreningsarbetet å andra sidan har i vissa delar legat helt på
is. Vi ser med glädje fram emot 2021 och att coronan ska vara ur världen.
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