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1. Inledning

Juridiska föreningen i Karlstad (nedan JF) är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell
studentförening vid Karlstads Universitet för studenter som studerar juridik. 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 styrelsen redogöra för mål och visioner rörande JF Karlstads
verksamhet under året 22/23 som ska ligga till grund för styrelsens, utskottens, övriga
arbetsgruppers samt övriga verksammas arbete. Både långsiktiga och kortsiktiga mål ställs upp för
att skapa ett djup i det arbete som föreningen utför.

2. Verksamhet

JF har till syfte enligt föreningens stadgar 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 föreningen bygger på. JF ämnar att skapa kvalitet i sin verksamhet, öppenhet
gentemot såväl medlemmar som externa aktörer samt uppnå en gemenskap som genomsyrar hela
föreningen.

Efter ändringar i stadgarna tillsattes vid årsstämman 2022 nya poster inom styrelsen i form
av vice-poster till utbildningsansvarig, arbetsmarknadsansvarig och evenemangsansvarig, styrelsen
består numera av 13 stycken personer. Arbetsfördelningen för vice-posterna kontra ansvariga har
utarbetats varje post för sig och ser olika ut. Fördelningen ska utvärderas en första gång i oktober
och senare under verksamhetsåret för att kunna förändras och förbättras.

2.1. Medlemmar

Medlemmarna är den viktigaste delen i en ideell förening. JF ska därför aktivt i sin verksamhet verka
för att medlemmarna känner sig inkluderade och en del av gemenskapen. Medlemmarna ska även
känna att de får ut något av sitt medlemskap samt att det är en självklarhet att vara medlem. Vid
planerandet av verksamheten ska styrelsen vara lyhörda för de önskemål medlemmarna framför i
största möjliga mån. Detta upprätthålls inte minst med marknadsundersökningar i
medlemsgruppen inför planeringen av evenmang och aktiviteter.

Den verksamhet JF bedriver bygger också på ideellt engagemang. Därför ska föreningen
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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.

Medlemsregister förs genom plattformen Hitract. Tillvägagångssättet för att bli medlem
sker också genom Hitract.

2.2. Utskott

I föreningen �nns fem stycken utskott som ansvarar för ett speci�kt område inom verksamheten;
utbildningsutskottet, arbetsmarknadsutskottet, evenemangsutskottet, informationsutskottet samt
idrottsutskottet. I utskotten får föreningens medlemmar tillfälle att engagera sig i
föreningsverksamheten under sin studietid. Utskotten ska arbeta för att engagera medlemmar och
skapa en inkluderande känsla i föreningen. Den styrelseledamot som är ansvarig för sitt utskott har
tillsammans med sin vice ansvar att sköta kommunikationen mellan styrelsen och utskottet. Vid
respektive verksamhetsområde nedan beskrivs vad varje utskott ansvarar över.

Numera sammanfaller utskottens verksamhetsår med styrelsens och de nya utskottet
tillsattes under sommaren 2022. Efter insparken under hösten ska en ytterligare ansökan öppnas
för de nya studenter som vill engagera sig.

3. Mål med verksamheten

3.1. Övergripande mål

År 2022/2023 ska styrelsen arbeta för att uppnå ett antal övergripande mål. Styrelsen ska:

● Arbeta för ökad transparens inom föreningen.
● Arbeta för att god kvalitet genomsyrar hela verksamheten.
● Arbeta för jämlikhet och likabehandling i hela verksamheten.
● Verka för goda relationer mellan juriststudenter i Karlstad, andra studenter och

anställda vid Karlstads universitet samt arbetslivet.

3.2. Konkretiserade mål

År 2022/2023 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.
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● Arbeta för att bibehålla en god kontakt med samarbetspartners och andra externa
aktörer samt skapa nya kontakter, gärna med fokus på andra verksamhetsområden
än de representerade av be�ntliga partners.

● Arbeta för att bibehålla en god studiesocial verksamhet där alla medlemmar känner
sig inkluderade.

● Arbeta för framtagandet av pro�lprodukter för att skapa en gemenskapskänsla
bland medlemmar.

4. Ekonomi

JF:s styrelse har ansvaret för föreningens ekonomi där kassör bär huvudansvaret. Kassör sköter
bokföringen och ska verka för att denna upprätthålls och håller en god kvalitet. Kassör ska
informera styrelsen och löpande hålla denna uppdaterad kring ekonomin.

Styrelsen ämnar att införa en policy för hur budgetering och betalning sker inom ramen för
styrelsearbetet där de olika posternas ansvar klargörs. Vidare ska styrelsen upprätta en budget över
föreningens tänkta utgifter för verksamhetsåret.

5. Utbildningsbevakning

JF ska representera juridikstuderande vid universitetets intressen. Ett nyckelord i sammanhanget är
representation, innebärande att JF inte självständigt har mandat att bedriva utbildningsbevakning i
fakultetens olika organ, i stället sker utbildningsbevakningen på uppdrag av Karlstad studentkår
samt på eget initiativ. De sammanhang där JF på eget initiativ medverkar är exempelvis sektionsråd
och programråd.

Vidare ska JF 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. Styrelsen ska arbeta för att öka
studentin�ytandet vid fakulteten humaniora och samhällskunskap.

Under verksamhetsåret 21/22 lanserade JF ett mentorskapsprogram med syftet att hjälpa
nyantagna studenter under främst sin första termin på programmet med allt från studieteknik till
plugg inför första tentamen. JF har för avsikt att under kommande verksamhetsår fortsätta arbeta
med utvecklingen av mentorskapsprogrammet.

JF tillsätter även terminsombud varje termin. Terminsombud verkar såsom representanter
för sin årgång mot såväl JF som avdelningen för juridik, vilket innebär att det är till dessa övriga
studenter vänder sig med synpunkter relaterade till utbildningen. I ett senare led rapporterar
terminsombuden vidare den information de delgivits till antingen vice utbildningsansvarig,
utbildningsansvarig eller någon vid avdelningen för juridik. Normalt sett förmedlas inkomna
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synpunkter vid programråden, det vill säga de terminsvisa möten JF har med avdelningen för
juridik.

5.1. Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet är ett av utskotten inom JF:s verksamhet. Utskottet bedriver den
utbildningsbevakande verksamheten. Huvudansvarig för utskottet är utbildningsansvarig.
Utbildningsutskottet ska kontinuerligt arbeta för att förbättra studiemiljön för juridikstuderande
vid lärosätet. Utskottet bedriver dessutom projekt med koppling till utbildningsbevakningen såsom
den årliga föreläsningen om studieteknik för T1 samt pluggstugor.

6. Arbetsmarknad

Ansvariga ska vårda relationen med samarbetspartners och lägga god grund för framtida relationer.
Vidare ska ansvariga i samråd med informationsansvarig publicera relevant information om
samarbetspartners och övrig arbetsmarknadsverksamhet i JF:s marknadsföringskanaler.

Styrelsens två arbetsmarknadsansvariga har under sig ett arbetsmarknadsutskott. Utskottet
anordnar evenemang som ger studenterna möjlighet att möta näringslivet. Utskottet ska fortsätta
verka för att skapa kontakt med näringslivet å studenternas vägnar. Utöver den stora
arbetsmarknadsmässan i november ska ansvariga tillsammans med utskottet under året anordna
löpande evenemang med samarbetspartners samt den årliga Stockholmsresan.

6.1. JIF-dagen

JF anordnade en arbetsmarknadsmässa för första gången under året 2019. För att utöka och
förbättra mässan har i år även en projektgrupp skapats som tillsammans med
arbetsmarknadsansvarig och vice arbetsmarknadsansvarig planerar och genomför mässan i
november. Projektgruppen ska vara lyhörda för studenternas önskemål och sträva efter att uppfylla
dessa i den mån det är möjligt.

6.2. Svenska juridiska mästerskapen (SJM)

Under vårterminen 2023 kommer nästa upplaga av Svenska juridiska mästerskapen hållas.
Tävlingen består av två delar, en lokal�nal och en riks�nal i Högsta domstolen. Föregående år var
Karlstad riksarrangör men ska inför nästa år lämna över ansvaret till ett av de andra sju lärosätena.
Då det blev en vinst för Karlstad 2022 hoppas styrelsen intresset är stort bland medlemmarna inför
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nästa års tävling och att guldet kan försvaras. Planeringen och genomförandet av SJM sköts av vice
ordförande i JF.

7. Studiesocial verksamhet

Föreningens syfte är bland annat att bidra till en trivsam studietid. Syftet upprätthålls genom den
studiesociala verksamhet som styrelsens två evenemangsansvariga till stor del står för. Föreningen
avser att under kommande år utveckla den studiesociala verksamheten och bredda utbudet av
evenemang som arrangeras. Styrelsen har som mål att alla ska känna sig inkluderade i verksamheten
och vill därför att olika evenemang anordnas för att så många medlemmar som möjligt ska uppleva
just detta. För planering och utförande av studiesocial verksamhet �nns evenemangsutskottet. Varje
år anordnar ansvariga och evenmangsutskottet diverse sittningar och andra evenemgang varav det
största är JFK:s årsbankett där samtliga medlemmar, representanter från fakulteten, övriga juridiska
föreningar och samarbetspartners bjuds in.

7.1. Inspark

Vid terminsstart varje höst 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. Ansvarig för insparken är
evenemangsansvarig i styrelsen som erhåller titeln Sexmästare i insparkskommittén. Tillsammans
med tre generaler och kaptener planeras och genomförs insparken under de två första veckorna på
höstterminen.

8. Kommunikation

Informationsansvarig sköter arbetet kring JF:s externa kommunikation och marknadsföring.
Styrelsen ska verka för att medlemmarna lätt ska kunna få relevant information om vad som händer
inom JF:s verksamheter. Det innebär vidare ett kontinuerligt arbete för att synliggöra JF för
universitet, andra studentorganisationer och för arbetsmarknaden. Styrelsen ska vårda JFK som
varumärke så att det förblir positivt och att det material som JF distribuerar i o�entliga forum visar
en god bild av JF. Ansvarig ska tillse att JF:s hemsida är uppdaterad med alla dokument, bilder och
information som behöver �nnas tillgängligt.

Styrelsen ska under året fortsätta med de nyhetsbrev som infördes under föregående
verksamhetsår. Nytt för verksamhetsåret är framtagandet av pro�lprodukter som utvecklas på
initiativ från informationsansvarig.
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8.1. Informationsutskottet

Informationsutskottet är ett av utskotten inom JF:s verksamhet. Utskottet arbetar främst med
fotografering kring diverse evenemang och aktiviteter men ska i år även delta i utvecklingen och
framtagandet av pro�lprodukter. Kommunikationen mellan utskottet och styrelsen upprätthålls av
informationsansvarig.

8.2. Hitract

Under verksamhetsåret 21/22 togs beslutet att gå över till plattformen Hitract. Därigenom
kommer biljetter till evenemang att säljas och nya medlemmar ansöker om medlemskap i
föreningen direkt på plattformen. I vilken utsträckning det tidigare kommunikationsmedlet
Facebook kommer användas framöver återstår att se. Målet är att minska informations�ödet på
Facebook så mycket som möjligt då styrelsen anser att det är svårare att nå ut till medlemmarna där.
Styrelsen ska i slutet av verksamhetsåret 22/23 utvärdera plattformen.

9. Idrott

Idrottslig verksamhet inom föreningen drivs av styrelsens idrottsansvarige. Under sig har ansvarig
ett idrottsutskott. Ansvarige och utskottet arrangerar evenemang för medlemmarna med koppling
till hälsa och välmående. Den största aktiviteten som varje år engagerar många medlemmar är
skidresan. Detta verksamhetsår går den av stapeln i januari 2023 till Åre. Ett annat idrottsrelaterat
evengemang som föreningen anordnar är, vid intresse, deltagande i Korpen innebandy.

Förra verksamhetsårets fotbollsturnering mot föreningen KarlEkon var lyckad och
ansvarigs förhoppning är att genomföra något liknande i vår.

10. Administration

Sekreteraren är den som ytterst har ansvaret för dokumentation i skrift. Protokoll förs vid varje
styrelsemöte där samtliga beslut antecknas. Protokollen justeras och undertecknas därefter digitalt
för att sedan publiceras på hemsidan jfkarlstad.se. Som ett led i föreningens ökade miljötänk skrivs
protokollen inte längre ut utan sparas enbart digital på hemsidan, i styrelsens kompendium på
Google Drive samt hos sekreteraren. Från detta undantas protokollen för föreningsstämmor.
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11. Externa relationer

11.1. JURO

JF är ansluten till medlemsföreningen Juris studerandes riksorganisation (JURO) som verkar för att
tillvarata juriststudenters intressen på en nationell nivå. Utöver JF Karlstad sitter även övriga
juridiska föreningar i landet med i JURO. JF Karlstad ska aktivt verka för att stärka relationerna till
de andra JF samt utveckla JURO tillsammans med de andra medlemsföreningarna. Deltagande och
representation sker genom ordförandes och utbildningsansvarigs närvaro vid JURO-möten samt
systerföreningarnas baler och banketter under året.

11.2. Karlstads studentkår och andra utbildningsföreningar

Styrelsen har kontinuerlig kontakt med Karlstads studentkår genom de återkommande
ordförandemötena där samtliga föreningar under Kåren trä�as för att diskutera små och stora
problem. Styrelsen ämnar att utöka kontakten med andra utbildningsföreningar vid Karlstads
universitet under verksamhetsåret genom olika gemensamma aktiviteter, inte minst med JFK:s
systerförening ELSA Karlstad.

STYRELSEN 22/23
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