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VI ÄR JFK
JFK är föreningen för oss som studerar ju-
ridik vid Karlstads Universitet. Som fören-
ing arbetar vi hela tiden med att göra tiden 
som juriststudent både rolig och spännande. 
För att variera studietiden med det roliga 
anordnar JFK, med vår sexmästare (even-
emangsansvarig) i spetsen, sittningar och 

andra festligheter under årets gång. 



INSPARK 2021

Varje förening på Karlstads Universitet 
anordnar i början av terminen en så kallad 
inspark för alla nya studenter. Hela Karlstad 
förvandlas då till en parad av människor iklädda 
varje förenings respektive färger. 

Vi jurister klär oss i lysande reflex-
byxor för faddrar och reflexvästar för novischer. 
Varje förening har sitt eget schema med olika 
aktiviteter varje dag. Ibland sammanstrålar två 
eller flera föreningar och gör aktiviteter 
tillsammans, ibland tävlar vi mot varandra och 
ibland går alla föreningar ihop och träffas för en 
hejdundrande fest. 

Vi är övertygade om att vårt schema 
kommer ge dig många roliga minnen och 
anekdoter, vissa lämpliga att berätta för 
barnbarnen, andra inte. Under insparken  
kommer ni att tävla mot varandra i lag, men 
också enskilt för att på insparkens avslut, på 
avslutningsmiddagen åtnjuta segrarens 
rättmätiga ära och pris.

Det är JFKs styrelse och insparkskommittén som arrangerar  
insparken tillsammans med Karlstad Studentkår och resterande föreningar 

vid universitetet.

VÅR AMBITION
Vår ambition är att dessa veckor ska genom-
syras av många roliga stunder som du kommer 
minnas livet ut. Indelade i tre lag kommer ni 
under veckorna tävla, leka, spexa och lära känna 
Karlstad, föreningen och nattlivet i 
studentstaden. 

Du hittar vänner du inte trodde exis-
terade. Dessutom underlättar insparken en 
annars nervös och osäker tid, och gör att du 
snabbt kommer känna dig hemma i din nya 
hemstad eller nya klass.

 JFK är noga med att det inte 
förekommer någon alkoholhets och 
aktiviteterna som vi har liknar mer 
midsommarlekar där syftet är att alla ska ha 
kul, inte förödmjukas.  

VAD ÄR INSPARK?

Jennifer Fällman
Överstruket



COVID-19 OCH INSPARK
Juridiska Föreningen i Karlstad har valt 
att genomföra årets inspark. Det är av allra 
största vikt att föreningen följer 
de allmänna råden uppställda 
av folkhälsomyndigheten 
för att säkerställa våra 
medlemmars säkerhet 
och även allmänhetens. 
Vi i styrelsen har ett stort ansvar 
när vi tar beslut likt dessa och våra  
medlemmar har även ett stort individ-  
uellt ansvar att se till att följa de 
rekommendationer som ställs upp. 

Då vi kommer vara det största antalet 
deltagande under denna inspark har vi valt 
att dela upp insparken i tre lag, vilket under 
tidigare år varit två lag. Detta betyder dock 
inte att ni inte får träffa de nya studenterna 
i de andra lagen. Som det ser ut just nu 
behöver vi inte ha någon uppdelning i de 
gemensamma aktiviteterna då -->

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY
JFK tar avstånd från allt nyttjande av 
illegala narkotikapreparat och har 
således nolltolerans mot brukande av dessa 
preparat vid deltagande av sammankomster 
JFK associeras med. Vi vill poängtera att det 
är helt frivilligt att förtära alkohol under 
insparksveckorna och detta medtas var och en 
för sig. 

För fullständig alkohol- och drogpolicy se: 
www.jfkarlstad.se

Get ready, insparken ska snart 
börja!

Folkhälsomyndigheten just nu har en 
begränsning på 600 personer under 
evenemang utomhus. Vi vill vara 
tydliga med att vi har olika planer för 
att följa rekommendationer 
folkhälsomyndigheten eventuellt 
kommer med. 
Under större aktiviteter med andra 
föreningar har studentkåren delat upp 
under olika dagar för att kunna behålla 
gränserna för antal personer. 
Utöver detta är såklart det personliga 
ansvaret av yttersta vikt. Att hålla 
avstånd och tvätta händerna med 
jämna mellanrum är något vi 
uppmanar till., även att stanna hemma 
vid minsta lilla sjukdom är viktigt. 

Har ni några frågor om hur vi planerat årets 
inspark är det bara att höra av sig till vår 
sexmästare Wilma. 
Sexmastare@jfkarlstad.se



Insparksschema

INSPARKSINFORMATION
Hur underbart är det inte att upptäcka en ny stad och alla dess möjligheter? För att du ska trivas så 
bra som möjligt i denna värmländska goa stad har vi satt ihop en checklista med tips och sånt som 
är bra att veta, samt vad du behöver ha med dig under den kommande veckan av introduktionen! 

Vi har även gjort klart insparksschemat så ni kan drömma er bort till insparken  redan nu!

Gul reflexväst

Valfri dryck

Oömma kläder 

Insparksavgift -350kr

Gå med i gruppen ’Inspark Jurist 
Karlstad HT21’ på Facebook

Medlemskap i JFK för 
hela studietiden - 300 kr

Busskort samt ladda 
ner appen ’Karlstadsbuss’

CHECKLISTA

Bankgiro: 743-5571
Swish: 1231480540

Märk betalningen med för- och efternamn 
samt vad ni betalar för. Beroende på vad ni 

betalar för märker ni överföringen med den/
de bokstäver som krävs.

I = Insparksavgift
J = JFK medlemsskap

T.ex. Wilma Landahl, IJ

Betalanvisningar



NYKTERFADDER
Under varje dag kommer minst tre faddrar 
vara nyktra så att du alltid kan vända dig till 
dem om några problem skulle uppstå. De är 
klädda i rosa reflexvästar och i 
Facebookgruppen kan du se vilka av faddrarna 
som är nyktra varje dag under insparken. 

STUDENTKÅREN
Karlstad Studentkår bevakar studenters 
rättigheter vid Karlstads universitet. Deras 
främsta uppgift är att bevaka kvaliteten på din 
utbildning och se till att din studietid blir så bra 
som möjligt. De arrangerar även många 
festevenemang. Som medlem i Kåren får du 
ditt Mecenatkort som ger dig mängder av 
studentrabatter. 
OBS: Kårens evenemang (utefester) under insparken 
är endast för dem som blir medlem i kåren.

Bild: karlstadstudentkar.se

KLÄDSEL UNDER 
INSPARKEN

Klädsel för dig som novisch under de två 
första veckorna (behöver ej bäras under 
skoltid) är en gul reflexväst som tas med av var 
och en (finns billigt på t.ex Clas Ohlsson) och 
oömma kläder för lek om inte annat meddelas. 
Vi faddrar i JFK bär matchande reflexbyxor och 
kommer således att vara lätta att känna igen - 
vi går inte att missa! För att se alla föreningars 
ovvefärger gå in på vår hemsida!

KONTAKTFADDER
Alla novischer kommer tilldelas 
kontaktfaddrar. Detta är personer som 
novischen alltid kan vända sig till under 
insparken med frågor eller funderingar om till 
exempel klädsel, vad man ska ta med sig till 
ett evenemang, hur man tar sig hem m.m. 
Våga fråga din kontaktfadder! 

för mer info kika in på vår hemsida www.jfkarlstad.se

INSPARKSINFORMATION



Wilma Landahl 
SEXMÄSTARE

Carolin Robertsson 
GENERAL

Lydia Kihlén 
GENERAL

Ino Stenson 
KAPTEN

Amanda Niazi
 GENERAL

Frida Larsson 
KAPTEN

Anton Grenhage
K A P T E N

Hej på er allihop!

Grattis till er plats på juristprogrammet i Karlstad. Mitt namn är Wilma och jag är 
sexmästare i JFK. Det är jag som kommer leda insparken från den 30 augusti och två 
veckor framåt tillsammans med min insparkskommitté. 
Jag rekommenderar alla att delta på insparken, det är ett superbra sätt att lära känna 
dina nya klasskompisar på och du får också träffa alla faddrar. På min inspark träffade 
jag de vänner jag fortfarande umgås med idag. Jag är nu så taggad på att få ge er samma 
upplevelse som jag fick för ett år sedan!

Hoppas vi ses den 30e!
Wilma Landahl, Sexmästare JFK

INSPARKSKOMMITTÉN
Det är inssparkskommittén som ansvarar för hela insparken. Vi har 

försökt skapa den bästa veckan i ditt liv, bara för dig!

Facebook.com
/jfkarlstad

@Jfkarlstad
@jfksexmasteri

@Jfkarlstad
Notera att det endast går 
att bli medlem i Facebook-
gruppen om du betalar in 

medlemsavgiften.



Orolig inför höstens studer?
Utbildningskvalité
Förutom det studiesociala har vi även ett 
ansvar gentemot våra medlemmar att 
säkerställa att utbildningen håller den kvalité 
som vi som studenter blivit lovade. Under 
dessa tider är det ännu viktigare att 
utbildningen fungerar som den ska. 

Annorlunda höst
Det kommer se annorlunda ut även i år. Bib-
lioteket och kafeteriorna kommer inte vimla 
av nya och gamla studenter vid studiestart så 
som det har gjort tidigare år. Vi hoppas på att 
utbildningen kommer återgå till 100% 
campusbaserat så snart som möjligt! 

HÅLL UT! 

Ljusare tider
Trots att läget är allt annat än solklart håller vi hoppet uppe. Universitetet siktar på att öppna 
upp för alla som vanligt redan i november (med förbehåll till vad FHM säger). 

Er utbildning som nya studenter kommer att utgöras som en hybrid. Vilket betyder att ni 
kommer ha lektioner på plats samtidigt som ni även kommer ha lektioner på distans via 
datorn.  För att veta om lektionen är på distans eller på plats letar ni upp ert schema där det 
tydligt står vart lektionen är. Ert schema hittar ni lättast på Kau.se. Er första kurs heter 
"Juridisk grund och allmän rättslära" (JPG001). 

Plugget i coronatider
Det finns en anledning varför många av oss föredrar campusbaserad undervisning. 
Distans kan vara otroligt svårt både koncentrationsmässigt och motivationsmässigt. Att 
plugga med vänner i biblioteket och se fram emot det studiesociala är a och o för en trivsam 
studietid. Det gäller helt enkelt att hålla ut. När universitetet sätter igång som vanligt igen 
och öppnar upp för studier i biblioteket, föreläsningar på campus och det studiesociala 
finns att längta till kommer plugget att gå mycket enklare. 

kau.se/bibliotek          juriststudiehjälpen PÅ FACEBOOK

Plugghjälp



juridiska föreningen i karlstads styrelse

NATHALIE DER 
DANIELIAN
O R D F Ö R A N D E

Ordforande@jfkarlstad.se  

LINNEA 
REINHOLDSSON
V I C E  O R D F Ö R A N D E

Viceordforande@jfkarlstad.se

WILMA 
LANDAHL

EVENEMANGSANSVARIG 
Sexmastare@jfkarlstad.se

SIMON 
SAMUELSSON 

K A S S Ö R
Kassor@jfkarlstad.se

JULIA GARPELIN 
SAMUELSSON

U T B I L D N I N G S A N S V A R I G
Utbildningsansvarig@jfkarlstad.se

ISABEL 
LANDSTRÖM

I D R O T T S A N S V A R I G

Idrottsansvarig@jfkarlstad.se

WILMA 
GRANBOM

S E K R E T E R A R E
Sekreterare@jfkarlstad.se

JENNIFER 
FÄLLMAN

I N F O R M A T I O N S A N S V A R I G
Informationsansvarig@jfkarlstad.se

ANDRÉ 
ALCÉN

L E D A M O T
Ledamot1@jfkarlstad.se

TOVA 
EDWINSON

L E D A M O T  
Ledamot2@jfkarlstad.se

MARTIN 
SCHUMACHER

L E D A M O T
Ledamot3@jfkarlstad.se



HUVUDSAMARBETSPARTNERS

SAMARBETSPARTNERS

Hej! 
Välkommen till juristprogrammet vid Karlstads universitet!
Mitt namn är Nathalie Der Danielian och jag är ordförande för 
Juridiska Föreningen i Karlstad. Först och främst vill jag börja med att 
gratulera dig till att du har blivit antagen till ett av Sveriges mest sökta 
och eftertraktade program! Juristprogrammet är dessutom Karlstad 
universitets mest sökta program med hela 3771 ansökningar. Tänk så 
roligt det är att just du är antagen! Stort grattis!

Nu är tiden snart kommen för terminsstart och ditt nya studieliv. Vad 
kommer då dessa 4,5 år att innebära? I början kan det kännas 
lite läskigt att börja studera i en ny stad, som många (inklusive mig 
själv) gör, och det känns inte heller lättare med läget vi befinner oss i 
nu. Men oroa dig inte! Dessa år kommer fyllas med nya vänner och 
minnen för livet! 

Med vänlig hälsning, 
Nathalie Der Danielian

Du kommer antagligen att spendera många långa dagar och kvällar i biblioteket och på pluggstugor, men din tid 
här kommer också (förhoppningsvis snart) fyllas med kvällar på dansgolv eller en och annan studentfest. Om 
du är det minsta orolig för studiestarten finns vi i styrelsen alltid här för pepp och tips, det är 
bara att höra av sig!

Terminen startar på ett lite annorlunda sätt, och starten på din utbildning kommer till stor del vara på 
distans. Det kan kännas lite ensamt, och jag rekommenderar därför dig att medverka på vår introduktion! Vår 
evenemangsansvarig och insparkskommitté har arbetat hårt för att planera en säker inspark, och jag uppmuntrar 
dig att delta! Den är till för dig och dina studiekamrater att knyta nya band, lära känna staden och kanske t.o.m. 
ha några pinsamma minnen att skratta åt om ett par år. Min egna introduktion håller jag om kärt, eftersom 
den ledde mig till min nya familj av vänner här i Karlstad.

Nu finns det inte mycket mer för mig att säga. Om du har några frågor eller funderingar om studielivet, 
utbildningen, föreningen eller helt enkelt allt som rör ditt nya studieliv här i Karlstad får du mer än gärna höra 
av dig till mig! Om inte ses vi förhoppningsvis snart i korridorerna eller på insparken!

Till sist; välkommen till juristprogrammet vid Karlstads universitet!

oRDFÖRANDE har ordet



välkommen till 
ditt nya hem!




