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Juridiska
föreningen
i Karlstad

Välkommen till
juristprogrammet och
magisterprogrammet i
skatterätt vid
Karlstads Universitet!



Vi är JFK
JFK är föreningen för oss som studerar
juridik och skatterätt vid Karlstads
Universitet. Som förening arbetar vi
ständigt med att göra tiden som
juriststudent både rolig och spännande.
För att variera studietiden med det roliga
anordnar JFK, med vår sexmästare
(evenemangsansvarig) i spetsen, sittningar
och andra festligheter under årets gång.
Under dina år på universitetet kommer du
även ha möjligheten att knyta kontakter
med affärslivet genom JFK. Vi har flera
juridiska byråer som samarbetspartners
vilka vi ordnar aktiviteter tillsammans med.
Tillsammans med våra samarbetspartners
har vi bland annat mingel, föreläsningar,
workshops och mycket mer. 

Vår värdegrund
Juridiska föreningen i Karlstads (JF)
värdegrund bygger på öppenhet, kvalitet
och gemenskap. JF ska aktivt i sin
verksamhet verka för att alla medlemmar
känner sig inkluderade och en del av
gemenskapen. JF ska visa öppenhet för alla
medlemmar och arbeta på ett
välkomnande och enkelt sätt så att alla
medlemmar får möjlighet att påverka och
delta. Verksamheten ska även hålla god
kvalitet och tillvarata alla medlemmars
intressen.



Inspark 
2022
Det är JFKs styrelse och insparkskommitté
som arrangerar insparken tillsammans med
Karlstad Studentkår och resterande
föreningar vid universitetet.

Vad är en inspark?
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 i JFK klär oss i
lysande reflexbyxor 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.

Vår ambition
Vår ambition är att dessa veckor ska
genomsyras 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
existerade. 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. 



Checklista

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 mängder med
studentrabbat!

Tips! JFK rekommenderar att gå med i
studentkåren - detta gör att alla
event anordnade av kåren under
insparken blir kostnadsfria!

Information
kring insparken

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

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 (finns på t.ex.
Clas Ohlson)
Valfri dryck
Oömma kläder
Gå med i gruppen "Inspark
Jurist Karlstad HT22" på
Facebook
Gå med i gruppen
"Klassgrupp Jurist Karlstad
HT22" på Facebook
Skaffa busskort och ladda
ner appen "Karlstadbuss"
Ladda ner appen "Hitract"
och gå med i JFK!



Nykterfaddrar

Kontaktfaddrar

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. 

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! 

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!

För mer info kolla
in vår hemsida
www.jfkarlstad.se



Insparksschemat finns även
 tillgängligt på vår

instagram @jfksexmasteri 

Håll utkik på 
Instagram efter 
platsschemat med

info kring vart
vi samlas varje

dag!

Tryck på 
länken!

https://youtu.be/Hr8XU_XSH5o



Var köper man
kurslitteratur?
Kurslitteratur finns att köpa på många
ställen. Ett hett tips är
Campusbokhandeln, som ligger nära
universitetet, där man kan köpa både
nya och begagnade böcker. Många
använder även Studentapan. Vi i JFK
har en Facebook-grupp som heter
"JFK kurslitteratur" där man kan
köpa och sälja böcker till andra
studenter på programmet. Sen finns ju
alltid vanliga bokhandlar till hands!

Tips! Vänta till terminstart innan du
köper lagboken, då priset sänks rejält
i slutet av augusti.

Hyresvärdar i
Karlstad

Kronoparken Hills
Studentbostäder i Norden
Lecab
K2A studenthus
Stiftelsen Karlstadhus
Campus Living
SBS-student
Bredablick förvaltning
Willhem Karlstad
(HomeQ)

Bli medlem i JFK
För att bli medlem i JFK behöver du
ladda ned appen "Hitract" och gå
med i "Juridiska Föreningen i
Karlstad." 
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Wilma Landahl

Ordförande har ordet

Ordförande, JF Karlstad
ordförande@jfkarlstad.se

Välkommen till Juridiska föreningen i Karlstad! 
       Mitt namn är Wilma Landahl och jag är ordförande för Juridiska föreningen i Karlstad. Först och
främst vill jag gratulera dig som blivit antagen till juristprogrammet som är ett av Sveriges mest
sökta och eftertraktade program! Juristprogrammet är dessutom Karlstad universitets mest sökta
program med över 2000 sökande. Tänk så roligt det är att just du är antagen! Jag vill naturligtvis
även säga ett stort grattis till dig som blivit antagen till magisterprogrammet i skatterätt. 
     Nu är tiden snart kommen för terminsstart och ditt nya studieliv. Vad kommer då dessa år att
innebära? I början kan det kännas lite läskigt att börja studera i en ny stad, som många (inklusive
mig själv) gör. Men oroa dig inte! Dessa år kommer fyllas med nya vänner och minnen för livet! Du
kommer antagligen att spendera många långa dagar i biblioteket, men din tid här kommer också
fyllas med kvällar på dansgolv och JFKs olika evenemang. 
     JFK bedriver såväl social som studiebevakande verksamhet. Detta innefattar bland annat
pluggstugor, gästföreläsningar, evenemang med samarbetspartners, middagar och banketter samt
idrottsverksamhet. Jag rekommenderar dig starkt att engagera dig i JFK någon gång under din
studietid, dels för att det är en fantastisk erfarenhet att ha med sig ut i arbetslivet, dels för att du
kommer ha så otroligt kul under tiden. 
     De första två veckorna på terminsstarten anordnar JFK en inspark. Vår evenemangsansvarig med
insparkskommitté har arbetat hårt för att planera en händelserik inspark med flera varierade
aktiviteter. 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 hjälpte mig att hitta många av de vänner jag umgås med idag. Därmed
uppmuntrar jag dig att delta på insparken, första dagen är helt gratis och det är därför ett ypperligt
tillfälle att lära känna dina studiekamrater och juriststudenter i andra terminer. Det går att läsa mer
om insparken ovan i detta välkomstbrev. 
     Nu finns det inte mycket mer för mig att säga. Om du är det minsta orolig för studiestarten eller
har några frågor eller funderingar om utbildningen, föreningen eller annat som rör ditt nya studieliv
här i Karlstad finns vi i styrelsen här för pepp och tips! Tveka inte på att höra av dig till oss. Om inte
ses vi snart i korridorerna eller på insparken! Till sist; välkommen till JFK och till Karlstads universitet!

Med vänliga hälsningar,



Insparkskommittén 2022
Ellen Eriksson

Sexmästare
Livia Pillola

General
Vanessa Kauppi

General
Oskar Sturkman

General

Estelle Ahlström
Kapten

Amanda Kämpsten
Kapten

Oscar Donderer
Kapten



29
augusti

18:00
Vi ses vid huvudentrén!

En hälsning från sexmästaren

Ellen Eriksson
Sexmästare, JF Karlstad

sexmastare@jfkarlstad.se

Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad

Hallå där!

Stort grattis till din plats på juristprogrammet i Karlstad! Mitt namn är Ellen Eriksson och
jag är sexmästare i JFK. Det ör jag som kommer leda insparken från den 29 augusti och
två veckor framåt ihop med min insparkskommitté! Jag vill verkligen rekommendera alla
att delta under dessa två veckor. Det är ett så bra tillfälle att lära känna dina nya
klasskompisar och även alla faddrar. En unik chans att få kicka igång din tid i Karlstad!

Hoppas vi ses den 29:e!



Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners



Vi ses i höst!

ordforande@jfkarlstad.se

viceordforande@jfkarlstad.se

utbildningsansvarig@jfkarlstad.se

viceutbildningsansvarig@jfkarlstad.se

arbetsmarknadsansvarig@jfkarlstad.se

vicearbetsmarknadsansvarig@jfkarlstad.se

evenemangsansvarig@jfkarlstad.se

viceevenemangsansvarig@jfkarlstad.se

idrottsansvarig@jfkarlstad.se

informationsansvarig@jfkarlstad.se

ledamot@jfkarlstad.se

kassor@jfkarlstad.se

sekreterare@jfkarlstad.se

 

 


