Juridiska föreningen i Karlstad

Årsstämma 2021

Juridiska föreningen i Karlstad
Stämmohandlingar Årsstämma 2021

4 mars 2021 kl. 15:30
Via zoom: https://kau-se.zoom.us/j/62150055941

Juridiska föreningen i Karlstad

Årsstämma 2021

Innehållsförteckning
1. Förslag till föredragningslista .................................................................................................................................................... 2
2. Förslag från styrelsen (propositioner) ................................................................................................................................. 3
3. Övriga inkomna förslag (motioner) ........................................................................................................................................ 7
4. Fastställande av medlemsavgift ................................................................................................................................................ 8
5. Verksamhetsberättelse 2020/2021 ....................................................................................................................................... 9
6. Årsbokslut 2020 ............................................................................................................................................................................... 18
7. Revisionsberättelse ........................................................................................................................................................................ 24
8. Ansökningar till styrelsen 2021/2022............................................................................................................................... 25
9. Valberedningens rekommendation ..................................................................................................................................... 34
10. Praktisk information och förhållningsregler under stämman ........................................................................ 35

1

Juridiska föreningen i Karlstad

Årsstämma 2021

1. Förslag till föredragningslista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Val av sekreterare vid stämman
Val av två justerare, tillika rösträknare
Val av digitalt ansvarig vid stämman
Fastställande av föredragningslistan
Fastställande av röstlängd
Frågan om stämmans behöriga sammankallande
Förslag från styrelsen (propositioner)
a. Förslag till ändring i stadgarna
i.
Proposition 1
ii.
Proposition 2
iii.
Proposition 3
iv.
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Övriga inkomna förslag (motioner)
Fastställande av medlemsavgift
Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
Framläggande av revisionsberättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdispositioner
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande
Val av vice ordförande
Val av kassör
Val av sekreterare
Val av evenemangsansvarig
Val av arbetsmarknadsansvarig
Val av utbildningsansvarig
Val av idrottsansvarig
Val av informationsansvarig
Val av ytterligare tre styrelseledamöter
Val av valberedning och sammankallande i denna
Val av revisor jämte ersättare
Övriga frågor
Stämmans avslutande
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2. Förslag från styrelsen (propositioner)
Förslag till ändring i stadgarna
Bakgrund
Årsstämman antog i februari 2019 föreningens nya stadgar. Dessa har därefter reviderats vid
den extra föreningsstämman i september 2020. Styrelsen har därefter identifierat ett antal
oklarheter och brister i föreningens stadgar.
Yrkanden
Mot bakgrund av det ovan anförda yrkar därför styrelsen att stämman beslutar att anta följande
ändringar i föreningens stadgar.
Förklaring av ändringar/tillägg:
Röd – Delar som har tagits bort.
Grön – Delar som har lagts till.

Proposition 1:
Nuvarande lydelse:

Föreslagen ny lydelse:

1 kap. Inledande bestämmelser
3 § Föreningens beslutande organ är
föreningsstämman och styrelsen.

1 kap. Inledande bestämmelser
3 § Föreningsstämman är föreningens högsta
beslutande organ, därefter kommer styrelsen.

Kommentar till förslaget: Ett förtydligande av makthierarkin inom föreningen. Detta är ingen
ändring mot hur det fungerar i nuläget. Fördelen med ändringen är att det blir tydligare att
styrelsen inte kan besluta i strid med stämmans vilja.

Proposition 2:
Nuvarande lydelse:

Föreslagen ny lydelse:

(saknas)

1 kap. Inledande bestämmelser
3 § (2 m.) All beslutandemakt som
föreningsstämman inte har valt att ta i
anspråk tillfaller styrelsen.

Kommentar till tilläggsförslaget: Ett förtydligande om fördelningen av beslutandemakten
mellan föreningens två främsta beslutande organ. Det är precis så här det fungerar i dagsläget.
Fördelen med förtydligandet är att det blir tydligare vilka områden som styrelsen får respektive
inte får besluta inom.
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Proposition 3:
Nuvarande lydelse:

Föreslagen ny lydelse:

2 kap. Medlemmar
9 § Medlem som bryter mot dessa stadgar
eller skadar föreningens syfte eller dess
medlemmar kan uteslutas ur föreningen.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen
med tre fjärdedelars majoritet av dess
samtliga ledamöter.

2 kap. Medlemmar
9 § Medlem som bryter mot dessa stadgar,
skadar föreningens syfte eller dess
medlemmar, eller på annat sätt missköter sig
grovt vid aktiviteter anordnade av
föreningen, universitetsanknutna aktiviteter
eller när denne representerar föreningen kan
uteslutas ur föreningen. Beslut om
uteslutning fattas av styrelsen med tre
fjärdedelars majoritet av dess samtliga
ledamöter.
Med universitetsanknutna aktiviteter i första
stycket avses exempelvis universitetets,
kårens eller andra föreningars aktiviteter där
medlemmar i flera föreningar normalt
deltar.

Kommentar till förslaget: Bestämmelsen ändras på så sätt att den utökas till att även omfatta
misskötsel vid föreningen aktiviteter (vilket har hämtats från 2:10 §) och "universitetsanknutna
aktiviteter" (som exemplifieras i det andra stycket). Det andra stycket, som är nytt, är en
exemplifiering av aktiviteter som omfattas av tillägget. Huvudsakligen åsyftas kårens
evenemang i samband med insparken och evenemang som Dunderkravallen. Uppräkningen är
icke uttömmande. Även tillfällen då medlem "representerar föreningen" har lagts till. Med
detta avses främst tillfällen då det framstår som att medlem, i samband med föreningens
aktiviteter, representerar föreningen genom att exempelvis ha på sig sina fadderbyxor.
Rekvisitet "missköter sig grovt" ska ses i relation till den liknande bestämmelsen i 2:10 § som
inte är en lika ingripande åtgärd. Det ska därför fordras en mer allvarlig händelse för att
uteslutning ska kunna aktualiseras.
Nuvarande lydelse:

Föreslagen ny lydelse:

2 kap. Medlemmar
10 § Medlem som bryter mot dessa stadgar,
skadar föreningens syfte eller dess
medlemmar eller missköter sig vid
aktiviteter anordnade av föreningen kan
stängas av från hela eller delar av
föreningens verksamhet. Beslut om
avstängning fattas av styrelsen.

2 kap. Medlemmar
10 § Medlem som bryter mot dessa stadgar,
skadar föreningens syfte eller dess
medlemmar, eller på annat sätt missköter sig
vid aktiviteter anordnade av föreningen,
universitetsanknutna aktiviteter eller när
denne representerar föreningen kan stängas
av från hela eller delar av föreningens
verksamhet. Universitetsanknutna
aktiviteter definieras i 2 kap. 9 § andra
stycket. Beslut om avstängning fattas av
styrelsen.

Beslut enligt första stycket gäller antingen
för en begränsad tid eller, vid allvarligare
överträdelser, tills vidare i väntan på att
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Beslut enligt första stycket gäller antingen
för en begränsad tid eller, vid allvarligare
överträdelser, tills vidare i väntan på att
frågan om uteslutning kan prövas, dock
längst två månader från dagen för styrelsens
beslut.

Kommentar till förslaget: Skälen bakom förslaget framgår till stor del av kommentaren till
ändringsförslaget av 2:9 §. Det som skiljer är att rekvisitet "grovt" saknas då avstängning är en
mildare åtgärd än uteslutning.

Proposition 4:
Nuvarande lydelse:

Föreslagen ny lydelse:

4 kap. Styrelsen
4 § Styrelsen ska alltid bestå av åtminstone
ordförande, kassör och sekreterare. Blir
något av dessa uppdrag vakant, ska
styrelsen så snart som möjligt kalla till extra
föreningsstämma där val av ny ledamot
förrättas, om inte årsstämma ska hållas inom
30 dagar.

4 kap. Styrelsen
4 § Styrelsen ska alltid bestå av åtminstone
ordförande och kassör. Blir någon av dessa
uppdrag vakant, ska styrelsen så snart som
möjligt kalla till extra föreningsstämma där
val av ny ledamot förrättas, om inte
årsstämma ska hållas inom 30 dagar. Om
uppdraget inte tillsätts på extrastämman ska
styrelsen upprepa proceduren tills dess att
uppdraget tillsatts eller att årsstämma ska
hållas inom 30 dagar.

Blir något annat uppdrag i styrelsen än vad
som sägs i första stycket vakant, får
styrelsen välja en ny ledamot till uppdraget
eller kalla till extra föreningsstämma där
valet förrättas.

Blir något annat uppdrag i styrelsen än vad
som sägs i första stycket vakant, får
styrelsen välja en ny ledamot till uppdraget
eller kalla till extra föreningsstämma där
valet förrättas.

Kommentar till förslaget: Sekreterare har tagits bort från bestämmelsen. Ändringen har skett
på grund av att endast ordförande och kassör har tillgång till föreningens ekonomi samt att
endast dessa två poster kan teckna föreningens firma (se 7:3 §).
Tillägget om att proceduren ska upprepas har lagts till med anledning av att konsekvensen av
att uppdraget inte tillsattes på extrastämman tidigare var oklart.
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Proposition 5:
Nuvarande lydelse:

Föreslagen ny lydelse:

(saknas)

4 kap. Styrelsen
12 § Om det framstår som sannolikt att
styrelseledamot har begått en handling, som
om den skulle visa sig vara sann ger
anledning att ifrågasätta föreningsstämmans
förtroende för personen, så kan denne
stängas av tillfälligt under utredningstiden
för den aktuella händelsen.

Kommentar till förslaget: I samband med det personärende som styrelsen hanterade tidigare
under året framkom det att stadgarna inte erbjöd någon möjlighet till handlande, annat än att
kalla till en extrastämma, när händelsen sker utanför föreningens aktiviteter. Styrelsen
uppfattade det också som att flera medlemmar önskade att styrelsen hade kunnat agera i ett
tidigare skedde, vilket blir möjligt genom den föreslagna ändringen. Med "sannolikt" avses det
civilrättsliga beviskravet som motsvarar en plausibilitet på strax över 50 procent.
Nuvarande lydelse:

Föreslagen ny lydelse:

(saknas)

6 kap. Utskott
3 § Om det framstår som sannolikt att
ledamot i utskott har begått en handling,
som om den skulle visa sig vara sann ger
anledning att ifrågasätta styrelsens
förtroende för personen, så kan denne
stängas av tillfälligt under utredningstiden
för den aktuella händelsen.

Kommentar till förslaget: Samma skäl som den föreslagna ändringen i 4:12 §. Det bör också
ställas liknande krav på ledamot i utskott som styrelseledamot eftersom dessa också är en del
av föreningens verksamhet.
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3. Övriga inkomna förslag (motioner)
Inga motioner har inkommit.
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4. Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av föreningsstämman. Medlemsavgift kan antingen erläggas med
ett högre belopp för hela studietiden, eller ett lägre belopp per termin. Styrelsens uppfattning
är att medlemsavgiften bör lämnas oförändrad.
Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta om att fastställa medlemsavgiften till 300 kr
för hela utbildningstiden eller 100 kr per termin.
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5. Verksamhetsberättelse 2020/2021
Styrelsen för Juridiska föreningen i Karlstad, org.nr 802458–7282, avger härmed följande
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020/2021.
1 Organisation
Vid årsstämman den 5 mars 2020 valdes en styrelse med följande sammansättning:
Ordförande

Hilda Ivarsson

Vice ordförande

Anna Magnusson Glans

Kassör

Simon Samuelsson*

Sekreterare

Billy Larsson

Evenemangsansvarig

Linn Gustafsson

Arbetsmarknadsansvarig

Mikaela Thorvall

Utbildningsansvarig

Linnéa Reinholdsson

Idrottsansvarig

Johan Lindevall

Informationsansvarig

Elin Nordh

Ledamöter

Eric Torstensson
Jennifer Fällman
Martin Biörklund

Revisorer:

Charlotte Hemmingsson

Valberedning:
Sammankallande

Gabrielle Byberg
Beatrice Tollerup
Emilia Sigerud

* Tidigare kassör Sebastian Hasselström avgick 2021-01-13. Nuvarande kassör, Simon
Samuelsson, tillträdde vid en extra föreningsstämma 2021-02-01.
2 Medlemmar
Antalet medlemmar i föreningen 2020-12-31 var 289 personer.
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3 Inledning
Juridiska föreningens huvudsakliga syfte slås fast i 1 kap. 1 § i föreningens stadga, där det
sammanfattningsvis innebär att tillvarata juridikstudenters intresse, verka för hög kvalitet i
utbildningen och en trivsam studietid samt i övrigt stärka juridiken som akademiskt ämne.
Verksamhetsåret 2020/2021 präglades starkt av pandemins effekter men målen
eftersträvades ändock genom arbetet inom de olika ansvarsområdena och
utskottsverksamheten. Utskottsverksamheten delas in i fyra huvudsakliga kategorier, det
studiesociala, det studiefrämjande, det idrottsfrämjande och de arbetsmarknadsfrämjande. I det
följande kommer det beskrivas hur de olika målsättningarna uppfyllts inom vardera område
och verksamhet.
4 Styrelsesammanträden
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret sammanträtt vid tjugoåtta (28) protokollförda
möten. Därutöver har styrelsen också sammanträtt för informella möten såsom workshops där
inga beslut fattats. Möjligheten till fysiska möten har under året varit begränsad med anledning
av det förändrade läget i samhället varpå styrelsen istället ofta sammanträtt via digital länk. De
fysiska restriktionerna har även begränsat styrelsen i justeringsprocessen av förda protokoll.
Beslut fattades därför i början av verksamhetsåret att digital signatur skulle användas för att
inte fördröja möjligheten för medlemmarna att ta del av protokoll från styrelsesammanträden.
5 Föreningsmöten
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen kallat till två extra föreningsstämmor, dels
med anledning av en stadgeändring dels val av ny kassör i styrelsen. Stämman som behandlade
stadgeändringen (2020-09-23) kallades till med anledning av att ge styrelsen tydligare
befogenheter i att förvalta föreningen. Stadgeändringen innebar ett förtydligande av
beslutandemakten i föreningen och förenklade för styrelsen att inrätta flertalet styrdokument
såsom en likabehandlingspolicy, medlemspolicy etc. Stadgeändringen innebar även att
styrelsen har valmöjligheten att delegera förvaltning och beslutandemakt vidare till utskott och
projektgrupper. Stämman beslutade också att inrätta en värdegrund som önskades av
medlemmarna vid förra årsstämman. Värdegrunden är numera en grundläggande komponent
och vägledning i styrelsens arbete för att ge upphov till bl.a. ökad transparens mot
medlemmarna.
Den andra extra föreningsstämman som kallades till (2021-02-01) under
verksamhetsåret behandlade val av ny kassör till styrelsen där utfallet också blev att posten
fylldes vid stämman.
6 Ekonomi
Året har präglats av Covid-19, vilket har medfört en hel del förändringar för föreningen. De
flesta av våra inplanerade evenemang har behövt ställas in p.g.a. restriktioner. Följaktligen har
budgeten inte efterföljts då en stor del av både kostnader och intäkter är kopplade till just
evenemang. Vi finner däremot att den övriga verksamheten har flutit på bra och att budgeten
efterföljts väl på de områden som inte är direkt kopplade till evenemang. För siffermässigt
resultat hänvisas till årsbokslutet.
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7 Utbildning
7.1 JURO
Under året har den nationella utbildningsbevakningen tillsammans med JURO fortgått, dock
över distans och inte på plats vid de olika lärosätena. Arbetet har främst centrerats kring
distansundervisningens utformning vid de olika lärosätena. Vidare har en rad olika
arbetsgrupper upprättats för olika projekt under årets gång. Bland dessa arbetsgrupper finns en
som arbetar med att upprätta en enkät om psykisk ohälsa att ges ut till landets juriststudenter,
en för att ta fram ett gemensamt medlemsregister och en som tagit fram skrivelser vad gäller
notariesystemet till Domstolsverket. JFK:s utbildningsansvarig och ordförande har ingått i
dessa arbetsgrupper.
7.2 Mentorskapsprogram
Detta projekt inleddes i mitten av HT20, i syfte att ge mer stöd till T1-studenter. Projektet var
ett samarbete mellan utbildnings- och arbetsmarknadsområdet, där sessionen inleddes med en
digital föreläsning av Mannheimer Swartling, följt av en genomgång av en tidigare tenta i
kursen JPG001 ledd av utbildningsansvarig. När restriktionerna till följd av pandemin skärptes
fanns inte samma möjligheter att fortsätta med mentorskapsprogrammet på samma sätt, men
förhoppningen är att konceptet ska kunna utvecklas vidare i framtiden.
7.3 Fördjupningsområden
Dialogen med avdelningen för juridik gällande fördjupningsområdena i T6 respektive T8 har
fortgått. Urvalssystemet lämnar studenterna med missnöje, likt tidigare år. Avdelningen för
juridik hör studenternas röster och är öppna för vidare diskussion i frågan, men en lösning har
ännu inte kunnat tas fram. Frågan har också lyfts i JURO, där studentrepresentanter vid övriga
lärosäten gett bra och viktiga synpunkter för ett fortsatt arbete. I övrigt väntas diskussionerna
fortsätta även under nästkommande verksamhetsår.
7.4 Utbildningsutskottet
Det nuvarande utbildningsutskottet tillsattes under HT20 och sitter fram tills HT21, då nästa
utskott väljs in. Utskottet består förutom utbildningsansvarig av fem medlemmar: Julia
Garpelin Samuelsson, Maja Hilding, Hanna Johansson, Tanya Mahila Akhtar och Nima
Sarvestani.
Utskottets främsta funktion under verksamhetsåret har varit att delta i programråden
som s.k. terminsombud (se nedan under rubriken 7.7.1), där medlemmarna har representerat
sina respektive terminer i syfte att öka tydligheten av den feedback som framkommer till
avdelningen för juridik i form av kursutvärderingar. Vidare har utskottet deltagit i uppgiften att
genomföra beställningar av tentor till tentabanken.
7.5 Pedagogpriset
Nomineringarna till pedagogpriset utlystes den 11 februari. Nomineringstiden utgick därefter
den 18 februari och utbildningsutskottet utsåg därefter Jack Ågren till årets pedagog 2020, med
hänsyn till antalet nomineringar och de motiveringar som inkommit.
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7.6 JUNO Total
Under VT20 inkom genom en studentenkät flertalet önskemål från studenterna om tillgång till
JUNO Total, något som redan varit tillgängligt på flertalet andra lärosäten. Detta lyftes därefter
vid en presentation inför avdelningen för juridik, samt vid flertalet programråd. Under HT20
skrev biblioteket avtal med JUNO, där universitetet till sist fick tillgång till databasen i dess
helhet.
7.7 Generell utbildningsbevakning
7.7.1 Programråd
Vid två tillfällen per termin har ordförande, utbildningsansvarig samt terminsombud deltagit
på programråd. Under programråden diskuteras kursutvärderingar, generella problem i
undervisningen samt sådant som bör lyftas som bra. Kommunikationen har fungerat väl mellan
samtliga parter.
Systemet med terminsombud har ersatt systemet med kursombud. Detta ämnar till att
öka möjligheten för feedback att framkomma till avdelningen för juridik, i och med att samtliga
terminer, alternativt så många som möjligt, representeras i programrådet. Genom detta kan
eventuella oklarheter i exv. kursutvärderingar tydligare förklaras. Systemet har fungerat väl
och har också bidragit till ett större studentinflytande under programråden. Under HT20 har
stora delar av utbildningsutskottet, men också en student utanför utskottet, varit terminsombud.
Dessa kommer delta också under första programrådet VT21, då de sista av höstterminens
kursutvärderingar behandlas vid detta.
Terminsombuden för HT20 har varit: Tanya Mahila Akhtar (T1), Julia Garpelin
Samuelsson (T3), Nathalie Der Danielian (T5), Maja Hilding (T7 - Process)*.
* Terminsombud för övriga inriktningar i T7 saknas då det funnits en avsaknad av ansökningar.
Att se över och förtydliga ansökningsprocessen inför nästkommande ansökningstillfälle är
önskvärt.
7.7.2 Sektionsråd
Ordförande, vice ordförande och utbildningsansvarig har deltagit vid sektionsråden med
handelshögskolan. Under sektionsråden samlas utbildningsföreningarna vid handelshögskolan
och diskuterar utbildningsbevakning, handelshögskolans evenemang och andra projekt.
Sektionråden har fortsatt varit en viktig beståndsdel för studentinflytandet på ett större plan än
juristprogrammet.
7.7.3 Välbefinnandegruppen
Välbefinnandegruppen består av ordförande, utbildningsansvarig och representanter för
avdelningen för juridik, inklusive bland andra programledaren. Syftet är att motverka psykisk
ohälsa bland juriststudenter på Karlstads universitet. Gruppen har länge planerat en s.k.
välbefinnandedag, där psykisk ohälsa uppmärksammas särskilt som ett problem. På grund av
pandemin har planeringen inför detta tyvärr stannat upp i avvaktan på att ett sådant evenemang
återigen ska bli möjligt att genomföra. Gruppens möten har däremot fortsatt genomförts och
diskussionen kring studenternas mående lyfts regelbundet.
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7.7.4 Gruppen för kvalitetssäkring av distansundervisning
Under VT20 upprättades gruppen för kvalitetssäkring av distansundervisningen. Syftet var att
säkerställa att distansundervisningens kvalitet upplevdes som likartad i jämförelse med
undervisning på plats. Detta genomfördes med hjälp av en enkät som åsyftade kartlägga
studenternas mående generellt, samt eventuella problem som uppmärksammats i utbildningen
under våren. Generellt upplevdes undervisningen under VT20 som likvärdig med den som
normalt bedrivs på plats, men önskemål om fler, kortare pauser under Zoom-föreläsningar
lyftes särskilt av flertalet studenter. Här uppmärksammades också att kursombud flera gånger
inte utsetts för kurserna som gick vid tidpunkten och systemet med terminsombud började
diskuteras. Också önskemålen om JUNO Total kom först upp här.
Önskemål om ytterligare en enkät av detta slag har lyfts under februari månad.
Utbildningsansvarig tar med sig förslaget till sin efterträdare, då tiden inte finns till för att
genomföra enkäten på ett önskvärt sätt under nuvarande verksamhetsår.
8 Arbetsmarknad
8.1 Samarbetspartners
Året har bestått av en kontinuerlig kontakt både via mail och telefon med nuvarande samt
potentiella samarbetspartners. I dagsläget har vi samarbete med Vinge och Mannheimer
Swartling, dessa två är JFKs huvudsamarbetspartners. Vi har även Cederquist och som
samarbetspartner Gernandt & Danielsson. Vi har under året arbetat för att inleda nya
samarbeten, dock har samtliga valt att avvakta till dess att allt återgår till “normalt”.
8.2 Gästföreläsningar/besök/aktiviteter
8.2.1 Tentaplugg med Mannheimer Swartling
Under verksamhetsåret har vi vid två tillfällen haft “tentaplugg” med Mannheimer Swartling.
Första tillfället var 22 april inför dåvarande T2:s tentamen i JPG004. Andra tillfället var 28
oktober inför dåvarande T1:s tentamen i JPG001.
8.2.2 Glimstedt
Den 14 oktober besökte Glimstedt oss och pratade om arbetet på deras byrå och hur det är att
arbeta hos dem, samt gav lite tips att tänka på under studietiden. Till detta bjöd JFK på frukost.
Detta var den enda gästföreläsningen på plats detta verksamhetsår. Föreläsningen var såklart
begränsad till 50 personer, enligt Folkhälsomyndighetens restriktioner.
8.2.3 The Lunch Show med Vinge
Vinge bjöd in till The Lunch Show i höstas, där de bjöd på ett helt nytt koncept kring digitala
föreläsningar.
8.2.4 Åklagarmyndigheten
Den 4 december anordnade JF Karlstad och JF Göteborg en digital föreläsning med
Åklagarmyndigheten.
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8.3 Arbetsmarknadsutskott
Ett arbetsmarknadsutskott på sex personer valdes in. Dessa personer är Wera Berglin Isokoski,
Wilma Granbom, Elsa Haglund, Stephanie Karlsson, Anton Grenhage och Ino Stenson.
8.4 Stockholmsresa
Stockholmsresan genomfördes av förklarliga skäl inte i februari som tänkt. Vi hade en plan på
en virtuell version, men intresset från byråerna var ljummet och vi lade därför ner den idén. Vi
hoppas på att den ska kunna genomföras antingen fysiskt eller virtuellt kommande år.
8.5 JIF-dagen
JIF-dagen blev heller inte av. När beslutet att förflytta mässan från bestämt datum i oktober
togs, valde vi också att inte genomföra en digital mässa. Vi var av åsikten att det skulle bli svårt
att hålla en bra mässa digitalt och såg hellre att den flyttades fram tills vi kunde hålla den
fysiskt. Tyvärr blev det inte så, men förhoppningen är att mässan kommer att genomföras
årligen tillsammans med “halvtidsmiddagen”.
8.6 Juridiken i Praktiken
Istället för en mässa valde vi att genomföra två digitala föreläsningsdagar, med utgång i
rättsområden som studenterna läste om vid tidpunkten för föreläsningarna. Dessa dagar fylldes
även av andra rättsområden och syftade till att vidga vyerna för hur och vad man kan jobba
med efter examen. Fokus låg på processen i domstol, men även själva arbetsprocessen. Dessa
dagar genomfördes 24–25/2.
Vi anordnade också “speeddejta en juridisk byrå”, där medlemmarna kunde ha ett eget
samtal med Mannheimer Swartling, Vinge och Cederquist. Detta för att skapa en möjlighet för
studenterna att skapa en personlig kontakt med dessa byråer.
8.7 Temavecka: Internationella kvinnodagen
Vecka 10 år 2021 bjuder vi in Ulrika Borg, Gina Samaan och Sofia Andersson att prata om sitt
jämställdhetsarbete, dels för att belysa problemet med ojämställdhet i juristbranschen och dels
för att belysa möjligheterna att arbeta med detta.
9 Evenemang
9.1 Svenska Juridiska Mästerskapen
Vi har tillsammans med övriga JF i Sverige, Mannheimer Swartling och Högsta domstolen
arrangerat Svenska Juridiska Mästerskapen. I år är tävlingen digital på grund av COVID-19,
dock med förhoppning att riksfinalen kommer kunna utföras på plats. Två domare från
Värmlands tingsrätt och en lärare från juridiska fakulteten på Karlstads universitet är
kontaktade och kommer ingå i juryn som bedömer lokalfinalen digitalt den 26/3 2021.
9.2 Inspark/insparksskommitté VT-HT-20
Under augusti arrangerades introduktionen under en vecka under regi av insparkskommittén.
Med tanke på det rådande läget i världen såg insparken annorlunda ut jämfört med tidigare år.
De nya studenterna blev uppdelade i tre lag och hela insparken genomfördes utomhus. Ändå
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var det en rolig och lyckad vecka. Beerpong-turnering och stadsvandring var två aktiviteter
som genomfördes.
9.3 Evenemang
9.3.1 Bowlingkväll på Nöjesfabriken
Som avslutning på insparken hade respektive lag/hus en kväll på Nöjesfabriken 10-12
september. Det serverades hamburgare, spelades bowling och var bland annat prisutdelning för
årets nolla osv. Bowlingkväll på Nöjesfabriken var det sista eventet som arrangerades av
insparkskommittén.
9.3.2 Julquiz HT-20
Ett digitalt quiz på zoom med jultema arrangerades den 21 december. Priset för den som hade
bäst koll på julen var en 2020 år-lagbok.
9.3.3 Årsbankett VT-21
Årsbanketten arrangerades inte som planerat under februari månad på grund av covid-19.
9.4 Evenemangsutskottet
Ett evenemangsutskott på 7 personer valdes in. Dessa personer är Fanny Åhlin, Vendela Simón,
Wilma Landahl, Carolin Robertsson, Lydia Kihlen, Martin Schumacher och Ebba Stridh
9.5 Insparkskommittén
En insparksskommitté på 6 personer valdes in.
Dessa personer består av Fanny Åhlin, Vendela Simón, Madelene Svensson, Ellen Thorisdottir,
Gustav- Adrian Lundberg och Philip Andersson. Isabel Landström valdes senare in i
kommitten då Gustav-Adrian inte kunde medverka på introduktionen.
10 Idrottsverksamhet
10.1 Genomförda aktiviteter
Idrottssektionen har, precis som alla andra avdelningar, drabbats hårt av pandemin och har inte
kunnat genomföra de aktiviteter som planerades i början av verksamhetsåret. Korpen
innebandy var den enda aktiviteten som startades upp inom föreningen med ett lag om 24
spelare, dock är seriespelet avstängt tillsvidare och har varit det sedan november 2020.
10.1 Planerade aktiviteter
Det fanns planer på att starta upp ett korpenlag i futsal (innefotboll), dock kom aldrig en sådan
serie igång från korpens sida varpå det aldrig blev aktuellt. Utöver det har en planerad skidresa
fått ställas in samt en padel-turnering.
11 Information och sociala medier
11.1 Sociala medier
Löpande information har publicerats på våra sociala medier, främst på Instagram vars algoritm
samspelar bäst med hur vi vill nå ut till medlemmarna. Facebook har främst använts för att
15

Juridiska föreningen i Karlstad

Årsstämma 2021

skapa evenemang samt publicera information som vi velat trycka på extra. Våra medier har
dessutom fått ett nytt, mer enhetligt, utseende.
11.2 Hemsidan
Hemsidan har genomgått en totalrenovering. Den gamla hemsidan raderades och ersattes med
en ny mer lättillgänglig hemsida, med domänet jfkarlstad.se istället för jfkarlstad.wordpress.se.
Hemsidan har använts mer frekvent och uppdaterats med diverse nya flikar och information
bl.a. JF Klaga, JFK Galleri, Nollning 2020, Ny student och Studentliv.
11.3 Utskottet
Informationsutskottet består av 11 informanter; Felicia Illievska, Wilma Landahl, Vendela
Simón, Nathalie Der Danielian, Malin Öberg, Clara Frick, Amanda Niazi, Kristin Lago, Sarah
Rosén, Frida Larsson och Carolin Robertsson. Uppdragen har varit limiterade på grund av
bristen på evenemang under den pågående pandemin vilket är väldigt synd. JFK hade dock två
representanter från utskottet på halvtidsmiddagen som levererade härliga vimmelbilder!
Dessutom togs utskottsbilder vid bl.a. Glimstedts föreläsning. Utskottets verksamhetsår
fortsätter inpå nästa styrelses verksamhetsår och vi hoppas att vi kan ha nytta av vårt stora
informationsutskott till nästa nollning och andra aktiviteter!
11.4 @jfksexmasteri
JFKs sociala medier har fått ett nytt tillskott i form av en evenemangsinstagram @jfksexmasteri! JFK vill utveckla kommunikationen med medlemmarna genom att skapa en
evenemangsinstagram som fångar de roliga stunder vi har tillsammans som förening.
11.5 Marknadsföring av insparken 2020
En insparksvideo skapades för att peppa medlemmarna inför terminsstarten. Dessutom
introducerades introduktionskommittén med en klassisk kommittébild samt throwbacks från
deras tidigare introduktioner och sittningar. Introduktionen fotades varje dag och lades ut som
en samling bilder under två dagar på @jfksexmasteri. Bilder och videor lades även ut på
instastoryn.
11.6 Tygpåsar
Tygpåsar designades och beställdes. De ska delas ut fyllda med merch så fort vi har möjlighet
till ett evenemang på plats! Arbetsmarknadsutskottet kontaktade olika juridiska aktörer och fått
merchandise från dessa för att fylla tygpåsarna. Tanken är att marknadsföra olika juridiska
aktörer mot medlemmarna.
11.7 Adventskalendern
Under julen 2020 hade vi en adventskalender där vi lottade ut ett antal julklappar till de
medlemmar som var med och tävlade. Julklapparna innehöll allt från sponsrade grejer till
doftljus och choklad.
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11.8 Musikhjälpen
Vi anordnade en JFK bössa och samlade in ca 2000 kr. Vi höll även i en tävling och lottade ut
två presentkort á femtio kronor samt en 2020 lagbok.
12 Ledamöter
12.1 Jennifer
Under verksamhetsåret har planerats inför en paneldebatt med JFK. Tanken var att denna
paneldebatt skulle äga rum under december 2020, på grund av Covid-19 har detta tyvärr inte
kunnat genomföras. Ämnet som skulle diskuteras på denna paneldebatt var “rättsskandaler och
psykologerna”, där juristerna skulle diskutera hur mycket psykologi spelar in i juridiken.
Kontakt har tagits med doktorand Fredrik Hjort som vill hjälpa oss med denna paneldebatt när
läget är lite stabilare.
Denna paneldebatt har planerats tillsammans med delar av arbetsmarknadsutskottet.
12.2 Eric
12.2.1 Tröjor
Offerter på tröjor till styrelsen samt evenemangsutskottet inhämtades från ett antal olika
företag. Valet av tröjleverantör föll på ett lokalt företag i Värmland. Beslutet togs med
beaktning av pris och kvalité.
12.2.2 Halvtidsmiddag
Under det gångna året anordnades en halvtidsmiddag för studenterna i termin 5. Endast några
timmar innan middagen var planerad infördes nya Corona rekommendationer. På grund av
rekommendationerna som infördes gavs alla anmälda till middagen möjlighet att avboka
kostnadsfritt.
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6. Årsbokslut 2020

Årsbokslut
för

Juridiska föreningen i Karlstad
org.nr 802458-7282

Räkenskapsåret

2020-01-01–2020-12-31
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2020

20191

INTÄKTER
Medlemsavgifter

24 000,00

Samarbetsavtal

120 000,00

Evenemangsintäkter 2

125 616,00

Försäljning av kårutensilier
Summa intäkter

9 410,00
279 026,00

547 427,00

KOSTNADER
Evenemangskostnader 3

-138 809,53

Resor4

-40 553,00

Trycksaker5

-29 742,00

Kost och logi6

-12 066,76

Representation

-9 094,90

Idrott

-6 447,90

Kårutensilier

-6 345,00

Föreningsstämma

-2 268,00

Övriga verksamhetskostnader 7

-6 331,25

Summa kostnader

251 658,34

559 802,19

ÅRETS RESULTAT

27 367,66

-12 375,19

1

Specificering av intäkter och kostnader för respektive post likt 2020 kan inte presenteras för året då
redovisningen av 2020 års resultaträkning sker enligt andra former än föregående år.
2
Se not 1.
3
Se not 2.
4
Se not 3.
5
Se not 4.
6
Se not 5.
7
Se not 6.
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2020-12-31

2019-12-31

Kassa och bank

128 267,03

127 491,37

SUMMA TILLGÅNGAR

128 267,03

127 491,37

Balanserat resultat

100 899,37

113 274,56

Årets resultat

27 367,66

-12 375,19

Summa eget kapital

128 267,03

100 899,37

Kortfristiga skulder

0,00

26 592,00

Summa kortfristiga skulder

0,00

26 592,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

128 267,03

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Skulder

127 491,37
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Not 1

Evenemangsintäkter
Årsbanketten
Stockholmsresan
Halvtidsmiddag

16 155,00
1 232,00
125 616,00

Evenemangskostnader:
Årsbanketten
Nollningen

96 081,40
8 369,52

Halvtidsmiddagen

26 799,41

Övriga evenemang

7 559,20

Summa

138 809,53

Resor:
Stockholmsresan

Not 4

8 049,00
10 680,00

Summa:

Not 3

89 500,00

Nollning
Kickoff sv. juridiska
mästerskapen

Not 2

Årsstämma 2021

4 513,00

Åreresan

36 040,00

Summa

40 553,00

Trycksaker:
Årsbanketten

3 046,00

Nollningen

9 410,00

Föreningsstämman
Bomullskassar
Rollups
Halvtidsmiddagen
Summa

837,00
14 135,00
1 699,00
615,00
29 742,00
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Kost och logi:
Stockholmsresan
Styrelsemöten
Summa

Not 6

Årsstämma 2021

11 400,00
666,76
12 066,76

Övriga verksamhetskostnader:
Tentabank
Programvaror

640,00
2 401,00

Förbrukningsmaterial

287,50

Datakommunikation

733,75

Postbefordran

275,00

Bankkostnader

1 994,00

Summa

6 331,25
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7. Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Juridiska föreningen i Karlstad
Organisationsnummer 802458–7282
Rapport om årsbokslutet
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsbokslutet för Juridiska föreningen i Karlstad för
räkenskapsåret 2020.
Enligt min uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2020 och av dess finansiella resultat för året. Verksamhetsberättelsen är förenlig
med årsbokslutet.
Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Uttalande
Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning
för Juridiska föreningen i Karlstad för räkenskapsåret 2020.
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Karlstad den 24 februari 2021

Charlotte Hemmingson
Revisor
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8. Ansökningar till styrelsen 2021/2022
Ordförande – Nathalie Der Danielian
Jag heter Nathalie Der Danielian och vill söka till posten som ordförande för Juridiska
Föreningen i Karlstad. Jag läser termin 6 och ska snart påbörja min affärsjuridiska fördjupning.
Från min första till min fjärde termin satt jag på posten som President (ordförande) för
föreningen ELSA Karlstad. Denna motsvarar rollen som ordförande i JFK i dess
arbetsuppgifter. Dessa bestod bl.a. av att leda och delegera styrelsen, samtidigt som jag
bevakade föreningens arbete och fick en allmän inblick i dess verksamhet. Jag var även
ansvarig för att skapa och inleda kontakt med sponsorer och samarbetspartners, och var på så
vis ansiktet utåt för föreningen. Jag stod således för den externa kommunikationen, vilket har
medfört en vana att inleda och bibehålla en kontakt till arbetslivet. I en mer specifik
arbetsuppgift som även ordförande i JFK har, var att jag deltog i ordörandemöten anordnade
av studentkåren varje månad. Jag har därför redan innan haft stor kontakt med studentkåren
och andra föreningar, en erfarenhet jag vet kommer vara behjälplig i rollen som ordförande i
JFK. Utöver detta har ELSA bidragit med erfarenheten att sitta på nationella möten, dels möten
med ordföranden från runt om i landet men även möten med alla styrelseledamöter och
nationella stämmor. Även detta är något som liknar arbetet ordföranden i JFK har i relation till
Juro.
Både under och efter min tid inom ELSA har jag engagerat mig inom JFK. Jag har under
startveckorna varit en engagerad fadder, och var första året en kontaktfadder. Utöver detta har
jag även varit med i projektgruppen för Åre-resan, och hösten därefter planerat halvtidsmiddag.
I mer studiefokuserade arbeten har jag det senaste året engagerat mig i informationsutskottet
där jag bl.a. träffat representanter från Glimstedt, och sitter nu som terminsombud och deltar
på programråden, något som även ordförande i JFK deltar i.
Mitt engagemang i föreningen har bara bidragit till en önskan om ökat deltagande, och var även
anledningen till att jag sökte förra året. Jag har idéer på hur jag vill hjälpa föreningen växa och
utvecklas, bl.a. genom att framställa nya och precisera nuvarande stadgar. Detta är något jag
gärna pratar mer om och utvecklar under en eventuell intervju med er i valberedningen. Utöver
mitt mål att utveckla JFKs stadgar, vill jag även se över möjligheten att få införa fler
humanjuridiska samarbetspartners och på så vis representera en större del av utbildningen.

Vice ordförande – Linnéa Reinholdsson
Jag heter Linnéa Reinholdsson, går T6, och önskar kandidera till posten som vice ordförande i
JFK.
Under det gångna verksamhetsåret har jag suttit som utbildningsansvarig i föreningen. Att delta
i styrelsearbetet har gett mig erfarenhet av hur JF fungerar som förening, både lokalt i Karlstad
och nationellt i JURO. Även om ansvarsområdena för utbildningsansvarig skiljer sig från de
som vice ordförande, skulle erfarenheterna från året som gått gagna mig i ett fortsatt
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engagemang. Jag vill genom ett fortsatt arbete värna om traditioner som kanske riskerar
glömmas bort efter det annorlunda år som varit, men också bidra till att föreningen utvecklas
genom nya idéer som kan födas ur detta.
Från min första termin på juristprogrammet till min fjärde satt jag som Secretary General (vice
ordförande) i ELSA Karlstad. Arbetet innefattade just att stödja föreningens President i dennes
arbete, samt att utföra diverse administrativa uppgifter. Min erfarenhet i ELSA är någonting
jag tror kommer gynna mig vidare i arbetet som JFK:s vice ordförande, eftersom att jag genom
det engagemanget blivit bekant med uppgifterna som traditionellt åvilar en vice ordförande.
Generellt kan sägas att jag trivs med varierande arbetsuppgifter, att engagera sig i flera
arbetsområden och att stötta upp den övriga verksamheten, något som jag skulle få chansen att
göra på posten som vice ordförande.
Under kommande verksamhetsår önskar jag fortsätta vad vi under det gångna påbörjat, dvs.
bland annat en grundlig genomgång av föreningens stadgar. I mitt arbete i ELSA var just
stadgarna något jag arbetade med dagligen och också trivdes med att fokusera på. Mitt
önskemål för JFK:s stadgar är att få utarbeta tydliga bestämmelser där detta krävs, för att bättre
kunna hantera situationer som kan uppstå där stadgarna krävs för vägledning.
Genom åren har jag engagerat mig i JFK även utanför styrelsearbete, bland annat som kapten
i nollningskommittén och i projektgruppen för Åreresan 2020. Jag känner mig helt enkelt inte
färdig med mitt engagemang utan önskar fortsätta bidra på bästa sätt även under kommande
verksamhetsår, men då som vice ordförande.

Vice ordförande - Lydia Kihlén
Jag heter Lydia Kihlén, 19 år gammal och läser T2 på juristprogrammet på kau. Jag hade gärna
velat ansöka till evenemangsansvarig eller vice ordförande till styrelsen!
Jag hade gärna varit ansvarig för evenemangen för juriststudenterna. För tillfället är jag
"enbart" med i evenemangsutskottet, men jag hade gärna visat mer engagemang och velat ha
en större ansvarsroll! Jag tror att jag hade passat för rollen eftersom jag är driven, duktig på
samarbete och trivs med mycket ansvar. Tidigare var jag balansvarig för studentbalen under
min gymnasietid (vilket dock aldrig kunde genomföras pga pandemin), ändock var planeringen
på god väg innan det ställdes in, därmed har jag ett stort intresse av att arrangera evenemang.
Framförallt är jag duktig på att organisera och planera evenemang eftersom jag dels tycker att
det är roligt, dels för att jag tidigare planerat och varit logistikansvarig för en
arbetsmarknadsdag under gymnasiet. Jag är övertygad om att jag hade arrangerat roliga
evenemang, trots rådande omständigheter!
Om ni tycker att någon annan passar lika bra för rollen, hade jag varit lika glad för att kunna
bli vice ordförande i styrelsen. Jag tror att den rollen hade fungerat för mig minst lika bra, då
jag gärna har ansvar över att "jobba bakom kulisserna" och se till att allting i en styrelse flyter
på smidigt. Dessutom beskrivs jag inte sällan av mina närstående som en "mammig" eller
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omhändertagande person, vilket jag tycker är en egenskap som passar bra för rollen då jag är
lyhörd för andra, gärna gör det "lilla extra" för att göra mina kollegor/vänner/familj nöjda och
glada samt gärna underlättar andras arbetsbörda när jag ser att det behövs.
Utöver detta, hade jag varit väldigt glad över att få ett nytt sammanhang och nya möjligheter
att träffa och umgås med fler juriststudenter.

Kassör – Simon Samuelsson
Mitt namn är Simon Samuelsson och jag går T2, söker fortsatt förtroende för mitt uppdrag som
kassör.
Har enbart varit kassör en kort tid men funnit tiden både utvecklande och givande. Vill därför
fortsätta mitt engagemang i styrelsen. Är intresserad av uppdraget då jag har ett brinnande
intresse för ekonomi, dessutom har jag arbetslivserfarenhet av löpande bokföring på en
redovisningsbyrå. Utöver detta har jag även suttit i MUF Uddevallas styrelse från 2016-2018,
där jag var ekonomiansvarig.

Sekreterare – Wilma Granbom
Jag heter Wilma Granbom, går T4 och söker posten som sekreterare.
Jag är en hemmakär person som gärna tar det lugnt och umgås med mina närmsta.
Jag passar i rollen som sekreterare då jag är en noggrann och strukturerad person som älskar
ordning och reda, dessutom är jag snabb på tangenterna.
I min tid i arbetsmarknadsutskottet detta år har jag blivit lite av en sekreterare under våra möten
och jag är den som har övergripande koll på strukturen för arbetsmarknadsdagarna.
Jag tror att det hade varit ett superroligt uppdrag som passat mig som handen i handsken.

Sekreterare – Isa Movitz
Mitt namn är Isa och jag önskar kandidera till posten som sekreterare.
För tillfället läser jag termin sex på juristprogrammet och är styrelsemedlem och
ekonomiansvarig i föreningen ELSA Karlstad. Rollen innebär ett övergripande ansvar av
löpande ekonomiska frågor där struktur och noggrannhet är viktigt. Detta har varit en post som
har passat mig otroligt bra, då jag som person älskar ordning och reda. Det är även av den
anledningen jag nu valt att söka till posten som sekreterare, då jag tror att jag bidra till en tydlig
och organiserad bild av JFK, både utåt sett men även internt gentemot styrelsen.
I rollen som styrelsemedlem skulle jag vilja beskriva mig själv som engagerad och
samarbetsvillig. Jag är kommunikativ och alltid mån om att hålla en transparent dialog med
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samtliga styrelsemedlemmar. Samarbetet mellan styrelsemedlemmarna samt kontakten med
andra juriststudenter är den del av styrelseengagemanget jag tycker är absolut roligast.
JFK är en förening jag gärna vill engagera mig mer i. Jag har tidigare under studietiden deltagit
i olika aktiviteter anordnade av JFK, och jag har även varit fadder under nollningen. Jag tror
att jag med min erfarenhet från tidigare styrelsearbete kan bidra med nya perspektiv och ett
stort engagemang!

Arbetsmarknadsansvarig - Anton Grenhage
Jag nominerar mig själv, Anton Grenhage till arbetsmarknadsansvarig och till ledamot. Jag har
ingen tidigare erfarenhet att sitta i styrelse, men jag har varit delaktig och till förfogande att
hjälpa de flertal föreningar jag är medlem i. Just nu sitter jag i arbetsmarknadsutskottet och
hjälper till att driva "Juridiken i praktiken".
Jag vill sitta på en av dessa poster för att kunna hjälpa till att driva denna Juristförening till att
bli ännu bättre än vad redan är och ge våra medlemmar ett större mervärde. Exempelvis genom
att koppla samman våra medlemmar med en bredare mängd arbetsgivare än nuläget.
Jag har även gått utbildning i ledarskap.

Utbildningsansvarig – Julia Garpelin Samuelsson
Mitt namn är Julia Garpelin Samuelsson, jag läser fjärde terminen och detta är min ansökan
om att bli tillsatt posten som utbildningsansvarig vid Juridiska Föreningen i Karlstad. Under
min tid som student här har jag agerat kurs- respektive terminsombud, bevakat
distansundervisningen samt suttit i utbildningsutskottet. Dessa uppgifter har gett mig en god
erfarenhet av att vara länken mellan studenter och lärare. Dessutom har arbetet i
utbildningsutskottet gett mig en inblick i hur arbetet fungerar specifikt inom föreningen.
Nog om min erfarenhet, och mer om hur jag hade velat arbeta om jag blev utbildningsansvarig.
Det har alltid varit viktigt för mig att så många som möjligt ska kunna få de bästa
förutsättningarna för att klara av utbildningen. Jag hade därför varit noga med att lyssna in
studenters synpunkter, framföra dem till fakulteten och slutligen följa upp dessa ärenden. I
anslutning till detta är det i nuläget aktuellt att omgående återuppta gruppen för kvalitetssäkring
av distansundervisningen, då klagomålen över denna ökat. Möjligheten att tillvarata
studenternas intressen även under distansutbildningen hade då blivit bättre. Något annat som
måste fortsätta bedrivas är arbetet rörande profilieringsspåren. Även fast upplägget fungerat
hittills, kvarstår risken att studenter i framtiden inte får läsa det de helst vill. Ett hjälpmedel i
arbetet kan vara att genom enkäter få en prognos om hur många studenter som är intresserade
av respektive spår, vilket hade skapat bättre förutsättningar för att kunna förebygga eventuellt
missnöje när valet väl blir aktuellt.
När det gäller betygshets och den psykiska ohälsan relaterad till utbildningen är det viktigt att
fortsätta samarbetet med avdelningen för juridik, men även med andra lärosäten, för att försöka
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hitta lösningar på dessa problem. En ambition är att utveckla ett mentorskapsprogram för att
ge studenter en större trygghet när de tar sig an utbildningen. Att ha någon som kan hjälpa till
med att strukturera upp studierna och bistå med råd hade kunnat minska stressen hos
studenterna. Med en värdegrund baserad på att förebygga stress och psykisk ohälsa i anslutning
till studierna, hade chanserna ökat för en etablerad uppfattning hos studenter om att betygen
inte är allt. Vidare hade ett program som detta kunnat bedrivas på distans, om situationen så
kräver.
Sammanfattningsvis hoppas jag på att få ert förtroende att övervaka samt utveckla
juristprogrammet i Karlstads kvalitet, både avseende utbildningen och studiemiljön i sin helhet.
Tack för att jag fick låna er tid.

Evenemangsansvarig – Wilma Landahl
Mitt namn är Wilma, jag är 21 år gammal och går T2.
Jag är intresserad av uppdraget som evenemangsansvarig då jag tycker det är otroligt kul med
aktiviteter, events och fest. När chansen finns tar jag gärna på mig att planera och styra upp
fester, middagar och andra tillställningar privat. Som evenemangsansvarig tror jag att jag hade
kunnat bidra med härlig positiv energi och stort engagemang. Jag tycker väldigt mycket om att
träffa nya människor och jag är mån om att alla alltid ska känna sig inkluderade och delaktiga.
För tillfället sitter jag med i evenemangsutskottet och informationsutskottet. Även om vi inte
kunnat planera och genomföra särskilt mycket detta verksamhetsåret har jag ändå fått en viss
inblick i hur det kan gå till. Jag fick dessutom vara med på T6ornas halvtidsmiddag i höstas
som fotograf vilket också var givande. Förra nollningen var jag en av sex som fick utmärkelsen
årets nolla vilket jag tycker speglar min roll väl under veckan. Att få planera och genomföra en
riktigt bra nollning för de nya studenterna i år hade varit fantastiskt kul och är definitivt något
jag vill vara en del av.

Evenemangsansvarig – Lydia Kihlén
Jag heter Lydia Kihlén, 19 år gammal och läser T2 på juristprogrammet på kau. Jag hade gärna
velat ansöka till evenemangsansvarig eller vice ordförande till styrelsen!
Jag hade gärna varit ansvarig för evenemangen för juriststudenterna. För tillfället är jag
"enbart" med i evenemangsutskottet, men jag hade gärna visat mer engagemang och velat ha
en större ansvarsroll! Jag tror att jag hade passat för rollen eftersom jag är driven, duktig på
samarbete och trivs med mycket ansvar. Tidigare var jag balansvarig för studentbalen under
min gymnasietid (vilket dock aldrig kunde genomföras pga pandemin), ändock var planeringen
på god väg innan det ställdes in, därmed har jag ett stort intresse av att arrangera evenemang.
Framförallt är jag duktig på att organisera och planera evenemang eftersom jag dels tycker att
det är roligt, dels för att jag tidigare planerat och varit logistikansvarig för en
arbetsmarknadsdag under gymnasiet. Jag är övertygad om att jag hade arrangerat roliga
evenemang, trots rådande omständigheter!
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Om ni tycker att någon annan passar lika bra för rollen, hade jag varit lika glad för att kunna
bli vice ordförande i styrelsen. Jag tror att den rollen hade fungerat för mig minst lika bra, då
jag gärna har ansvar över att "jobba bakom kulisserna" och se till att allting i en styrelse flyter
på smidigt. Dessutom beskrivs jag inte sällan av mina närstående som en "mammig" eller
omhändertagande person, vilket jag tycker är en egenskap som passar bra för rollen då jag är
lyhörd för andra, gärna gör det "lilla extra" för att göra mina kollegor/vänner/familj nöjda och
glada samt gärna underlättar andras arbetsbörda när jag ser att det behövs.
Utöver detta, hade jag varit väldigt glad över att få ett nytt sammanhang och nya möjligheter
att träffa och umgås med fler juriststudenter.

Informationsansvarig – Jennifer Fällman
Mitt namn är Jennifer Fällman, är 20 år och skulle vilja söka till posten som
informationsansvarig i styrelsen.
För nuvarande studerar jag min fjärde termin och sitter just nu som ledamot i styrelsen och
känner att jag skulle vilja steppa upp arbetet eftersom jag fått mersmak. Ett område som har
intresserat mig när jag suttit som ledamot är informationsposten eftersom jag verkligen tycker
om att hålla på med sociala medier, och känner att jag vill hjälpa till att få ut informationen till
medlemmarna.
Jag älskar att fixa med bilder och tycker om att vara social på medier samt älskar att prata inför
folk! Jag har inga problem med datorer och har väldigt lätt att lära mig t.ex. hur hemsidan
funkar. Jag tycker det är roligt med teknik och datorer och tycker jag är bra på det också. Gick
även samhällsprogrammet där jag fick jobba med olika medier på olika kurser, så är inte helt
oerfaren.
Jag skulle vilja hitta nya sätt att förmedla nyheter till JFK-medlemmarna och även hitta nya
koncept som medlemmarna tycker om.
Om jag blir vald som informationsansvarig har jag några koncept jag vill inkorporera
tillsammans med styrelsen. Hoppas ni vill ge mig chansen!
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Informationsansvarig – Emma Uggla
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Ledamot – Samra Levnjak
Samra Levnjak heter jag och har precis börjat termin 2 på juristprogrammet, KAU. Jag söker
posten som ledamot i styrelsen, eftersom jag gärna vill engagera mig men är osäker på vilket
specifikt område jag vill engagera mig i. Som ledamot tänker jag att man kan vara en del av
alla de olika områden, kanske finner jag det område jag är mest intresserad av.
Jag har under tidigare utbildning varit medlem i utskott samt varit fadder vid inspark. Jag har
även engagerat mig ungdomsförbund, men det var längesedan. Visst styrelsearbete har jag
erfarenhet av, men framförallt samarbete. Jag stöttar gärna upp där det behövs. Jag tycker att
det är roligt att ägna mig åt annat utanför studierna, och vad passar bättre än att engagera sig i
den förening man är medlem i?

Ledamot - Anton Grenhage
Jag nominerar mig själv, Anton Grenhage till arbetsmarknadsansvarig och till ledamot. Jag har
ingen tidigare erfarenhet att sitta i styrelse, men jag har varit delaktig och till förfogande att
hjälpa de flertal föreningar jag är medlem i. Just nu sitter jag i arbetsmarknadsutskottet och
hjälper till att driva "Juridiken i praktiken".
Jag vill sitta på en av dessa poster för att kunna hjälpa till att driva denna Juristförening till att
bli ännu bättre än vad redan är och ge våra medlemmar ett större mervärde. Exempelvis genom
att koppla samman våra medlemmar med en bredare mängd arbetsgivare än nuläget.
Jag har även gått utbildning i ledarskap.

Ledamot - Wera Berglin Isokoski
Mitt namn är Wera Berglin Isokoski och studerar termin fyra på juristprogrammet. Härmed
ansöker jag till ledamot för Juridiska föreningen i Karlstad.
För närvarande sitter jag i arbetsmarknadsutskottet i föreningen och tycker att det är en väldigt
rolig och givande roll. Genom utskottsarbetet har jag fått en god inblick i föreningen och känner
mig lämpad och motiverad till att ta ett större ansvar och utöka mitt engagemang i JFK. Min
ambition är att kunna bidra till föreningens utveckling trots att vi just nu befinner oss i en
annorlunda tid med studier på distans. Mitt intresse för föreningen spänner sig över samtliga
områden och min förhoppning är att jag kan komma med goda idéer och bidra till att förverkliga
den.
Jag har tidigare deltagit i elevrådsstyrelsen under min gymnasietid, ett år som sekreterare och
ett år som ledamot, och ser att denna erfarenhet kan vara värdefull som ledamot i JFK:s styrelse.
Egenskaper som jag besitter och som kan främja styrelsearbetet är att jag är en hjälpsam,
noggrann och driven person som alltid ställer upp.

Ledamot - André Alcén
Mitt namn är André Alcén och jag studerar f.n. på termin 4 på juristprogrammet. Jag är väldigt
angelägen om att kandidera till uppdraget som ledamot i JFK:s styrelse. Jag har under senaste
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verksamhetsår, i högsta möjliga mån, engagerat mig dels under nollningen som kontaktfadder,
dels under bägge extrastämmor som protokolljusterare tillika rösträknare. Då jag inte brinner
för något specifikt område utan snarare vill finnas med och stötta i styrelsens samtliga
verksamhetsområden tror jag att posten som ledamot hade passat mig mycket väl.
Utöver juridiken tycker jag om träning och att delta i diverse sociala konstellationer, jag
vantrivs med att sitta still och gillar att få saker gjorda.

Ledamot – Martin Schumacher
Mitt namn är Martin Schumacher, och jag söker posten som ledamot i styrelsen. Anledningen
till att jag ansöker är för att jag känner att jag vill få möjligheten att jobba med styrelsen och
dess arbete i en högre grad än tidigare.
Jag sitter just nu i evenemangsutskottet, vilket har varit givande i sig självt, men jag känner att
jag skulle vilja ta på mig mer ansvar, vilket ledamotsrollen definitivt skulle medföra. Jag skulle
beskriva mig själv som en väldigt samarbetsvillig och flitig person, och att rollen som ledamot
därför skulle passa mig utmärkt.

Ledamot – Tova Edwinson
Jag heter Tova och önskar kandidera till en post som ledamot i styrelsen inför nästkommande
verksamhetsår.
Jag läser termin sex på juristprogrammet, och har det senaste året varit marknadsförings- och
informationsansvarig i juriststudentföreningen ELSA Karlstad. Posten har inneburit att jag
ansvarat för våra sociala medier och hemsida, såväl som en stor del av den övriga
kommunikationen med medlemmarna. Under min tid i ELSA har jag även fått möjlighet att
utöka min kontakt med andra årskurser, vilket varit mycket givande.
Jag har trivts otroligt bra med att jobba kreativt och nära medlemmarna. Styrelsearbetet har
varit både roligt och utvecklande. Det jag däremot saknat under min tid som
informationsansvarig är att kunna engagera mig på ett bredare plan, och vara med och påverka
i ännu större grad. Av den anledningen söker jag nu till ledamotposten, då jag hoppas kunna
vara behjälplig och bidra med nya idéer inom samtliga områden.
Jag har varit engagerad i JFK under hela min studietid, på aktiviteter och som nollningsfadder.
Däremot har jag aldrig deltagit i styrelsearbetet tidigare, men jag är väldigt sugen på att få vara
med och vidareutveckla den förening som gett mig så mycket!
Jag upplever mig själv som kommunikativ, glad och utåtriktad, och jag tror mig kunna bidra
med energi och nya infallsvinklar om jag blir vald till posten!
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9. Valberedningens rekommendation
Valberedningens rekommendation baseras på ansökningar och intervjuer med samtliga som
sökt eller blivit nominerade.

Valberedningen rekommenderar följande personer:
Ordförande

Nathalie Der Danielian

Vice ordförande

Linnéa Reinholdsson

Kassör

Simon Samuelsson

Sekreterare

Wilma Granbom

Arbetsmarknadsansvarig

Anton Grenhage

Utbildningsansvarig

Julia Garpelin Samuelsson

Evenemangsansvarig

Lydia Kihlén

Informationsansvarig

Jennifer Fällman

Ledamot

Martin Schumacher, Samra Levnjak, Tova Edwinson

Idrottsansvarig

Vakant

Revisor

Charlotte Hemmingson

Valberedningen har bestått av Gabrielle Byberg (sammankallande), Beatrice Tollerup och
Emilia Sigerud.
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10. Praktisk information och förhållningsregler under stämman
Med tanke på rådande omständigheter kommer den, av styrelsen kallade, extra
föreningsstämman att hållas via zoom. Detta medför en del praktiska svårigheter och för att
säkerställa att stämman flyter på bästa tänkbara sätt har detta dokument upprättats. Det
innehåller vägledning till deltagarna inför och under stämman. Styrelsen ber vänligen
medlemmarna beakta och förhålla sig till detta för att stämman ska fungera bra för alla
deltagande.
Förberedelser, föranmälan och att delta i mötet
1. Ladda ner Zoom
Finns att hämta via kau.se. Följ sedan installationsstegen för att fästa programmet på
din dator samt skapa ett konto. När du skapat ett konto loggar du in på detta.
Kontrollera även att du har den senaste versionen av zoom. Detta krävs för att kunna
delta på omröstningar.
2. Gör en föranmälan
Det är önskvärt att du som medlem gör en föranmälan om du har för avsikt att delta på
stämman. Detta effektiviserar processen med anonymitetskoder som kommer användas
under omröstningsprocesser vid stämman. Föranmälan är dock inte ett krav för
deltagande.
Sista dagen att göra en föranmälan är tisdag 2 mars.
Länk till föranmälan: https://forms.gle/g6JJHRunDSn5ujTj7
3. Anslut dig till mötet
För att vi ska kunna starta mötet på den utsatta tiden ber vi dig gå in på länken gärna 10
min innan. Du kommer att hamna i ett väntrum där vi först kontrollerar din identitet
och medlemskap innan du därefter slussas vidare in till stämman.
Länk till stämman: https://kau-se.zoom.us/j/62150055941
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Mötets utförande
Yttrande
Om du vill yttra dig kan du be om att skriva upp dig på talarlista under stämman (mer om detta
nedan). Inför denna stämma ger styrelsen även möjlighet för medlemmar att skicka in skriftliga
yttranden för att effektivisera stämman då den hålls under ovanliga former. Skriftliga yttranden
skickas till ordforande@jfkarlstad.se. Om du skickat in ett skriftligt yttrande har du ändå
möjlighet att komplettera ditt yttrande, eller ge replik, på stämman genom att skriva upp dig på
talarlistan.
Digitalt ansvarig
Då stämman hålls under andra former än vi är vana vid kommer stämman utse två digitalt
ansvariga för mötet. Anledningen är att mötets ordförande ska kunna fokusera på
mötesrelaterade frågor medan de digitalt ansvariga istället sköter frågor om mötets utformning
etc.
Bild och mikrofon
Under mötet ber vi alla deltagare att stänga av sin mikrofon. Detta görs på knappen ”mute”.
Den som har ordet eller tilldelas ordet ska ha mikrofonen påslagen. Vi önskar även att
mötesdeltagarna har kameror påslagna under mötet.
Talarlista
För ordningens skull kommer vi att använda oss av en talarlista under mötet. Man sätter upp
sig på talarlistan genom att skriva sitt namn i chatten (för- och efternamn). Har man en
ordningsfråga skriver man sitt namn och OF i chatten (för- och efternamn OF). Har man en
fråga om tekniken skriver man sitt namn och TF i chatten (för- och efternamn TF). Det går
även bra att skriva ut ordningsfrågan eller fråga om tekniken, men det tar lite längre tid. Har
man yttrat sig på punkten som behandlas och vill ge en replik skriver man sitt namn och
”replik” i chatten (för- och efternamn replik). Notera att chatten ENBART får användas för
talarlistan. Inget annan får skrivas i chatten.
Talalista = för- och efternamn + TF
Ordningsfråga = för- och efternamn + OF
Replik = för- och efternamn + replik
Omröstning
Acklamation
Omröstning sker genom acklamation om inte votering begärs. För att undvika att alla har på
mikrofonerna samtidigt (och därmed ev. rundgång) kommer vi inte använda oss av
mikrofonerna vid acklamation, utan istället rösta genom att trycka på en av symbolerna som
går att finna under “Participants” i den nedre menyraden i Zoom. Antingen den gröna cirkeln
med ett check-tecken i, “Yes”, eller den röda cirkeln med ett kryss i, “No”.
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Stämmoordförande kommer anpassa frågorna så att de går att besvara med antingen ja eller
nej. Vid osäkerhet mellan antalet röda och gröna markeringar kan deltagare begära votering.
Detta görs antingen genom att starta sin mikrofon och säga “votering” eller genom att skriva
“votering” i chatten.
Votering
Vid personval kommer sluten votering att användas. Alla deltagare som är röstberättigade får
efter godkännandet av röstlängden en anonymitetskod som ska användas vid omröstningen.
När det blir dags för omröstning publiceras ett formulär i chatten där varje röstberättigad får
avlägga sin röst med hjälp av sin anonymitetskod.
För att säkerställa att enbart röstberättigade deltar i omröstningen kommer övriga
mötesdeltagare, d.v.s. ev. adjungerade, sättas i ett väntrum under tiden för omröstningen.
Omröstningen kommer antingen avslutas efter en minut från det att den startas, eller när alla
deltagare har besvarat formuläret. När omröstningen avslutats kommer stämmoordförande,
digitalt ansvarig och rösträknare se resultatet. Efter att omröstningen har avslutats kommer
resultatet att delas med valmötet.

Styrelsen hoppas att denna information om förhållningsregler ska göra det tydligare för
medlemmarna hur stämman kommer fungera. Om du som medlem fortfarande har frågor eller
funderingar
får
du
gärna
vända
dig
till
ordforande@jfkarlstad.se,
informationsansvarig@jfkarlstad.se eller utbildningsansvarig@jfkarlstad.se
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