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1 Inledning 

1.1 Syfte 

Juridiska Föreningen i Karlstad är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell 

studentförening vid Karlstads Universitet för juridikstudenter. Den har till syfte att tillvarata 

juridikstudenters intresse, verka för hög kvalitet i utbildningen och en trivsam studietid samt i 

övrigt stärka juridiken som akademiskt ämne. Genom föreningen erhåller medlemmar 

dessutom en bättre möjlighet att påverka sin och andra studenters studiesituation. Utöver det 

anordnar föreningen med jämna mellanrum evenemang för att bidra till en bättre gemenskap 

inom klasserna, mellan klasserna och med andra utbildningsprogram. 

Med detta dokument avser föreningen redogöra för mål och visioner rörande JF Karlstads 

verksamhet under året 20/21 och ska ligga till grund för styrelsens, utskottens, övriga 

arbetsgrupper samt övriga verksammas arbete. Både långsiktiga och kortsiktiga mål ställs upp 

för att skapa ett djup i det arbete som föreningen utför. Verksamhetsplanen är därför uppdelad 

i diverse olika indelningar som rör dels internt arbete dels externt arbete samt i en del fall utifrån 

en kortsiktig och en långsiktig aspekt på de båda. 

Dokumentet är näst efter stadgarna det högst ordnade styrdokumentet, men har inte 

bindande verkan. Avsteg från verksamhetsplanen ska dock göras med försiktighet och vara väl 

motiverat. 

Verksamhetsplanen för varje nästkommande verksamhetsår ska fastställas av, efter 

årsstämman, nytillträdd styrelse. 

2 Mål med verksamheten 

2.1 Övergripande mål 

JF har till syfte enligt föreningens stadgar 1 § att tillvarata juridikstudenters intresse samt 

bedriva utbildningsbevakning, anordna aktiviteter som skapar kontakt med arbetslivet samt 

studiesociala aktiviteter. Föreningen avser att uppfylla dessa mål genom den ideella 

verksamhet med engagemang från medlemmar som JF bygger på. JF ämnar att hålla en god 

kvalitet på sin verksamhet, skapa öppenhet gentemot såväl medlemmar som externa aktörer 

samt uppnå en gemenskap som genomsyrar hela föreningen. 
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2.2 Styrelsen 

Under föregående verksamhetsår gjorde styrelsen ett grundläggande arbete i att expandera 

föreningen och dess verksamhetsområde. De lade en stabil grund med bra förutsättningar att 

fortsätta utvecklingen. Nuvarande styrelse avser att ta vid där arbetet avslutades och fortsätta 

den positiva utvecklingen föreningen genomgått det senaste året samt bredda och utveckla 

verksamheten ytterligare. 

År 2020/2021 ska styrelsen arbeta för att uppnå ett antal övergripande mål. Styrelsen ska: 

-    Arbeta för ökad transparens inom föreningen. 

-    Arbeta för att gemenskapen mellan föreningens medlemmar ska stärkas ytterligare. 

-    Arbeta för att god kvalitet genomsyrar hela verksamheten. 

-    Arbeta för en jämlikhet och likabehandling i hela verksamheten. 

År 2020/2021 ska styrelsen arbeta för att uppnå ett antal konkretiserade mål hänförda till olika 

arbetsområden. Styrelsen ska: 

-    Arbeta för att bibehålla en god kvalitet på utbildningsbevakningen och alltid se till 

studenternas bästa samt verka för det.  

-    Arbeta för att bibehålla en god kontakt med samarbetspartners samt andra externa 

aktörer. 

-    Arbeta för att bibehålla en god studiesocial verksamhet där alla medlemmar känner sig 

inkluderade. 

2.3 Utskott 

Varje utskott är ansvarig för ett specifikt område. I nuläget finns ett utbildningsutskott, 

arbetsmarknadsutskott, evenemangsutskott, informationsutskott samt ett idrottsutskott. 

Styrelsen kan dock enligt stadgarna 6 kap 1 § tillsätta nya utskott när de så önskar. Utskotten 

ska under år 2020/2021 arbeta för ökad transparens mot medlemmarna. Utskotten ska även 

arbeta för att engagera medlemmar och skapa en inkluderande känsla i föreningen. De ska 

också utveckla den verksamhet som bedrivs i utskottet ytterligare samt bibehålla en god kvalitet 

på arbetet. Det styrelseledamot som bär ansvaret för ett utskott är skyldiga att sköta 

kommunikationen mellan styrelsen och utskottet.  

Styrelsen ska under kommande verksamhetsår verka för att en tydligare arbetsordning 

mellan styrelse och utskott finns tillgänglig. 

2.4 Medlemmar 

Medlemmarna är en av de viktigaste delarna för en fungerande verksamhet. JF ska därför aktivt 

i sin verksamhet verka för att medlemmarna känner sig inkluderade och en del av 

gemenskapen. Medlemmarna ska även känna att det får ut något av sitt medlemskap samt att 

det är en självklarhet att vara medlem. Vid planerandet av verksamheten ska JF vara lyhörda i 

största möjliga mån för de önskemål medlemmarna framför.  
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Den verksamhet JF bedriver bygger också på ideellt engagemang. Därför ska styrelsen arbeta 

för att få medlemmar att engagera sig samt visa uppskattning till de som väljer att göra det. JF 

ska också verka för att de som vill engagera sig känner att det är lärorikt, roligt och att de vill 

fortsätta vara en del av gemenskapen. 

Föreningen använder sig av ett medlemsregister för att registrera personer som blir 

medlemmar. JF ska verka för att registret upprätthålls samt sker i enlighet med lagstiftning som 

behandlar personuppgifter. Föreningen har inte tidigare haft ett medlemsregister med 

tillräckligt hög giltighet för den ansökan om MUCF-bidrag som nu pågår genom JURO. JF ska 

därför under kommande verksamhetsår effektivt arbeta för att ett medlemsregister och system 

för detta står klart och redo att använda så snart som möjligt.  

  

2.5 Ekonomi 

JF:s styrelse har ansvaret för föreningens ekonomi, kassör bär huvudansvaret. Kassör sköter 

bokföringen och ska verka för att denna upprätthålls och håller en god kvalitet. Kassör ska 

informera styrelsen och hålla denna uppdaterad kring ekonomin genom rapporter, denne ska 

även sköta rutiner och uppgifter som hör ekonomin därtill.  

Styrelsen har som mål att nå ökad transparens med ekonomin gentemot medlemmarna 

under detta året. 

2.6 Utbildningsbevakning 

2.6.1 Allmänt 

JF ska representera juridikstuderande vid universitetets intressen. Föreningen har inte själva 

mandat att bedriva utbildningsbevakningen i fakultetens olika organ men ska verka för att 

bedriva studentinflytande vid de tillfällen som tilldelas samt verka för att skapa nya möjligheter 

för detta. JF verkar för tillfället i de organ mandat tilldelas av Karlstad studentkår samt på eget 

initiativ där möjlighet ges eller beviljas. Föreningen ska bedriva utbildningsbevakning 

gentemot såväl ämnet juridik, universitetet, kåren samt externa aktörer. JF har som mål att 

tillsammans med ämnet juridik verka för att förbättra och bibehålla en god kvalitet på 

utbildningen. Föreningen ska även arbeta för att öka studentinflytandet vid fakulteten 

humaniora och samhällskunskap vid universitetet. 

2.6.2 Utbildningsutskottet 

Utbildningsutskottet är ett utskott inom JF:s verksamhet. Utskottet bedriver den 

utbildningsbevakande verksamheten. Huvudansvarig för utskottet är utbildningsansvarig som 

också sköter kommunikationen till styrelsen. Utbildningsutskottet ska kontinuerligt arbeta mot 

att förbättra studiemiljön för juridikstuderande vid lärosätet. Utskottet bedriver dessutom 

projekt med koppling till utbildningsbevakningen.  
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2.7 Arbetsmarknad 

2.7.1 Arbetsmarknadsutskottet 

Arbetsmarknadsutskottet är ett utskott inom JF:s verksamhet. Utskottet sköter kontakten med 

samarbetspartners samt anordnar evenemang som ger studenterna möjlighet att möta 

näringslivet. Arbetsmarknadsansvarig sköter kommunikationen mellan utskottet och styrelsen. 

Utskottet ska fortsätta verka för att skapa kontakt med näringslivet å studenternas vägnar. De 

ska också mer specifikt under kommande året arbeta för att skapa kontakt med arbetsgivare 

inom fler sektorer av näringslivet än de föreningen har kontakt med i dagsläget. 

Föreningen avser att återigen arrangera en Stockholmsresa samt utveckla denna 

ytterligare i takt med att föreningen växer. 

2.7.2 JIF-dagen 

JF anordnade en arbetsmarknadsmässa för första gången under året 2019. Detta verksamhetsår 

ska föreningen verka för att återigen arrangera mässan. 

En arbetsgrupp ska tillsättas för att hantera arbetet, denna leds av arbetsmarknadsansvarig. 

Arbetsgruppen ska verka för att utveckla mässan ytterligare. Arbetsgruppen bör vara lyhörda 

för studenternas önskemål och sträva efter att uppfylla dessa i den mån det är möjligt.  

2.7.3 Svenska juridiska mästerskapen 

Föreningen har precis inlett samarbete med de andra juridiska föreningarna i Sverige kring de 

svenska juridiska mästerskapen. Varje lärosäte arrangerar en lokalfinal där det vinnande laget 

sedan går vidare till riksfinalen. JF ska ansvara för planeringen samt arrangerandet vid 

lokalfinalen som anordnas i Karlstad. 

2.8 Studiesocial verksamhet 

2.8.1 Evenemangsutskottet 

Evenemangsutskottet är ett utskott inom JF:s verksamhet. Utskottet arbetar med att planera och 

arrangera evenemang för studenternas studiesociala intressen såsom banketter och sittningar. 

Kommunikationen mellan styrelsen och utskottet upprätthålls av evenemangsansvarig. 

Föreningen avser att under kommande år utveckla den studiesociala verksamheten och 

bredda utbudet av evenemang som anordnas. Styrelsen har som mål att alla ska känna sig 

inkluderade i verksamheten och vill därför att olika evenemang planeras för att så många 

medlemmar som möjligt ska uppleva just detta. 
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2.8.2 Inspark 

Vid terminsstart för ett nytt läsår arrangerar JF en inspark för nyantagna studenter. JF ska 

tillsammans med universitetet, handelshögskolan, kåren samt övriga utbildningsföreningar 

verka för att denna sker på ett bra sätt så att nyantagna juriststudenter känner sig välkomna. 

2.8.3 Årsbankett 2021 

I samband med att föreningen fyller 10 år 2021 anser styrelsen att detta bör uppmärksammas 

på bästa möjliga vis. Årsbanketten som anordnas i februari bör därför bli fokus för att starta 

jubileumsåret. Extra omtanke ska därför läggas på detta evenemang. 

2.9 Marknadsföring 

2.9.1 Informationsutskottet 

Informationsutskottet är ett utskott inom JF:s verksamhet. Utskottet sköter arbetet kring JF:s 

marknadsföring och ska verka för att föreningen håller våra olika kanaler uppdaterade. 

Kommunikationen mellan utskottet och styrelsen upprätthålls av informationsansvarig. 

 JF ska under året fortsätta med de månadsbrev som infördes under föregående 

verksamhetsår. Föreningen har också för avsikt att skapa en gemensam kalender för 

föreningens evenemang som förhoppningsvis kommer skapa en tydligare överblick över 

verksamheten. Vidare har också styrelsen för avsikt att utveckla marknadsföreningen som 

påbörjades under föregående verksamhetsår. 

2.10 Idrott 

2.10.1 Idrottsutskottet 

Idrottsutskottet är ett av utskotten inom JF:s verksamhet. Utskottet arrangerar evenemang för 

medlemmarna med koppling till hälsa och välmående. Under året ska utskottet verka för att 

anordna evenemang av intresse för studenterna. Kommunikationen mellan utskottet och 

styrelsen sköts av idrottsansvarig. 

Styrelsen avser att även detta verksamhetsår planera in en skidresa som bär av i 

inledningen av 2021. Även uppstarten av ett innebandylag i korpen blev mycket uppskattat och 

även detta projekt avser styrelsen att genomföra återigen.  

2.11 Administration 

Sekreteraren är den som ytterst har ansvaret för dokumentation i skrift. JF ska också verka för 

att under året tillsätta någon som sköter dokumentation i bild men som blir en del av 

informationsutskottet. 
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2.12 Externa relationer 

2.12.1 JURO 

JF är ansluten medlemsförening i Juris studerandes riksorganisation (JURO) som verkar för att 

tillvarata juriststudenters intressen på en nationell nivå. Utöver JF Karlstad sitter även övriga 

systerföreningar inom JF med i JURO. JF Karlstad ska aktivt verka för att stärka relationerna 

till de andra JF i landet samt utveckla JURO tillsammans med de andra medlemsföreningarna. 

Deltagande och representation vid JURO-möte samt systerföreningarnas baler och 

banketter sker av ordförande samt utbildningsansvarig. 

2.12.2 Andra utbildningsföreningar 

JF kommer i kontakt samt samarbetar med andra utbildningsföreningar vid lärosätet. Detta är 

av värde för föreningens utveckling. Föreningen ska därför arbeta för att bibehålla den redan 

befintliga kontakten samt verka för att skapa nya. 
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