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JURIDISKA FÖRENINGENS VERKSAMHETSMÅL 2023

Juridiska föreningens huvudsakliga syfte fastställs i 3 § i föreningens stadga av vilken det
framgår att föreningen ska främja de juridiska studierna samt verka för samhörighet och god
kamratskap på juristprogrammet. Dessa mål kommer under 2023, precis som tidigare år, nås
genom föreningens kommittéverksamhet. Kommittéverksamheten delas in i tre huvudsakliga
kategorier; den studiesociala, den studiefrämjande och den arbetsmarknadsfrämjande.

Studiesocial verksamhet

Den viktigaste målsättningen för den studiesociala verksamheten under 2023 är att
föreningens medlemmar hittar ett sammanhang, en gemenskap och tillhörighet i föreningen.

Fadderiverksamheten kommer fortsätta välkomna nyantagna juriststudenter in i studentlivet
och föreningen. Fadderiet kommer under året att fortsätta erbjuda pubar, studiefrukostar och
luncher, samt traditionsenliga sittningar. Målsättningen med fadderiet under verksamhetsåret
är att vara en inkörsport till föreningen, och gemenskapen den innebär, för de nya
studenterna. Fadderiet kommer även fokusera på att engagera och motivera juriststudenter
från högre terminer att vara faddrar för nyantagna studenter.

Klubbmästeriet kommer också ha som ändamål att visa juriststudenter det studentliv som
Stockholms universitet har att erbjuda. Klubbmästeriet kommer bland annat att anordna
pubar, interna event för klubbmästeriets marskalkar, föreläsningar m.m. Vidare kommer
klubbmästeriet lägga fokus på att effektivisera och betrygga den verksamhet som bedrivs i
kommittén och i relation till uthyrningar och event med andra kommittéer.

Idrottskommittén kommer fortsatt i sin verksamhet fokusera på olika aspekter av hälsa. Fokus
kommer läggas särskilt på att lyfta medvetenheten och kunskapen vad gäller psykisk ohälsa i
relation till idrott. Idrottskommittén kommer under vårterminen bland annat att anordna
fotbollsträningar i Frescati-hallen samt tillhandahålla möjligheten för medlemmar att spela
padel. Det kommer även anordnas en golfturnering tillsammans med föreningens
samarbetspartners i slutet av vårterminen. Under höstterminen ska kommittén fortsatt verka
för medlemmarnas hälsa genom att erbjuda ett utbud av aktiviteter och turneringar.

Internationella kommittén kommer främst lägga fokus på att de internationella
juriststudenterna känner sig välkomna på universitetet och i föreningen. Den internationella
kommittén ska under året bereda möjlighet för de internationella studenterna att träffa andra
studenter och uppleva Stockholm. Kommittén ska även ansvara för den traditionsenliga
Folkbanquetten som anordnas på vårterminen och tillgodose relationerna med andra nordiska
juridiska föreningar.

Underhållningsmästeriet kommer under året planera och förbereda för att ett spex ska kunna
anordnas nästa år. Kommittén kommer fortsatt att tillgodose möjligheten för medlemmar att
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engagera sig i husbandet och bokcirkeln.
Det huvudsakliga målet är att medlemmar
som är intresserade av musik, teater m.m.
ska känna att det finns en plats för dem där de kan få utlopp för sin kreativitet och sina
hobbies.

Studiefrämjande verksamhet

Föreningen ska under verksamhetsåret 2023 bedriva studiebevakande verksamhet genom sitt
samarbete med övriga juridiska föreningar i nätverket Juris studerandes riksorganisation
(JURO). JURO driver frågor som är relevanta för samtliga juriststudenter och utbyter
erfarenheter för respektive lärosätes studiebevakning. Vidare kommer föreningen fortsatt ha
ett nära samarbete med Juridiska Linjerådet som arbetar för att tillvarata och representera
juriststudenternas intressen och rättigheter på fakultets- och institutionsnivå.

Arbetsmarknadsfrämjande verksamhet

Under verksamhetsåret 2023 kommer den arbetsmarknadsfrämjande delen verka för att
upprätthålla fortsatt god kontakt med näringslivet. Allt som föreningen erbjuder via dess
arbetsmarknadsfrämjande verksamhet ska innefatta en förtjänst för medlemmarna. Konkret
uttrycks detta i ett fördjupat samarbete med föreningens samarbetspartners, där innehåll såväl
som praktisk tillämpning ska granskas och utvärderas. Därtill ska föreningens
arbetsmarknadsmässa, Juristdagarna (JD), ytterligare effektiviseras och professionaliseras.

Föreningen kommer under 2023 att fortsätta med konceptet som lanserades 2021, “JF:s
karriärmånad”, inom ramen för den arbetsmarknadsfrämjande verksamheten. I år kommer
karriärmånaden att vara i mars månad. Under karriärmånaden anordnar marknadskommittén
olika former av evenemang som alla syftar till att ge studenter en inblick i vad man kan göra
efter studierna. Kommittén kommer verka för att månaden ska breddas och representera
karriärsmöjligheter inom offentlig såväl som privat sektor.


