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STRATEGIHELGEN 2021
Under hösten har Juridiska Föreningens styrelse ägnat en helg åt att diskutera frågor som är
viktiga för föreningen. De frågor som framförallt har diskuterats är:
1. Psykisk ohälsa på juristprogrammet: Hur föreningen framgent, på olika nivåer inom
verksamheten, kan arbeta för att komma vidare i arbetet med att kartlägga och motverka
psykisk ohälsa bland juriststudenter.
2. Renovering av JF-rummet: Hur JF-rummet på bästa sätt kan renoveras för att bli mer
trivsamt, samt hur styrelsen bör förhålla sig till hållbarhetsaspekter under renoveringen.
3. Revidering av föreningens stadgar: Särskilt viktiga frågor vad gäller arbetet med
stadgerevidering, som pågått under verksamhetsåret.
4. Engagemangsgrad i Juridiska Föreningen: Förslag på hur engagemangsgraden i
föreningen kan ökas ytterligare.
Nedan följer en överblick över diskussionerna.

DEL 1: PSYKISK OHÄLSA PÅ JURISTPROGRAMMET
Inledning
Det framhävs att Juridiska Föreningens tidigare och pågående arbete med psykisk ohälsa
framförallt centrerats kring att kartlägga problemet, exempelvis genom enkäter. Detta anses
vara ytterst viktigt, men styrelsen är eniga kring att det efter en kartläggning krävs
uppföljning i form av konkreta åtgärder för att minska de konstaterade problemen med
psykisk ohälsa.
Konkreta åtgärder
På utbildningsområdet diskuteras moment som av studenter upplevs leda till mer stress.
Däribland nämns studierelaterade utskick under kvällar och helger, vilka upplevs som svåra
att välja bort. Vidare råder en oförutsägbarhet gällande när tentaresultat kommer att
meddelas. Åtgärder till dessa problem som föreslås av styrelsen är att meddelande av
information ska ske i god tid på ett transparent sätt, för att öka förutsebarheten och minska
risken för utskick utanför arbetstid. Därutöver föreslås att lärare ska meddela exakt tidpunkt
för meddelande av resultat. Angående detta förslag påpekas dock att lösningen kan leda till
ökad stress dagarna innan denna tidpunkt. Således drar styrelsen slutsatsen att medlemmarnas
åsikt om åtgärderna bör undersökas.
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Vikten av att genomföra kursutvärderingar innan kursernas slut, för att öka antalet svarande,
påpekas. Problematiken kring att många studenter, särskilt de utan större kontaktnät som
sträcker sig till högre terminer, saknar material: Exempelvis gamla tentor eller uppgifter med
svar. En åtgärd som föreslås är att Juridiska Föreningen kan samla ihop tentor med svar från
frivilliga studenter och utan kostnad ger medlemmarna tillgång till denna samling. På samma
tema diskuterar styrelsen problematiken kopplat till kostnaderna för att hämta ut tentor från
institutionen: en fråga som drivits under året och som fortsättningsvis kommer att drivas av
föreningen.
På näringslivsområdet diskuterar styrelsen att en del studenter känner sig nervösa eller osäkra
inför mötet med näringslivet. Möjliga förklaringar är att representanter från näringslivet
upplevs mer som sina yrkestitlar än i egenskap av människorna bakom. Föreslagna åtgärder
är att fler tillfällen anordnas där medlemmarna kan träffa potentiella arbetsgivare i olika typer
av sammanhang, exempelvis likt de träningsevenemang på Heden som hållits tidigare under
året. Det diskuteras även i vilken mån konversationer om rekryteringsprocesser och betyg kan
påverka denna upplevelse.
På evenemangsområdet bollas det idéer om evenemang som kan ha positiva effekter på
studenternas välmående. Styrelsen ser positivt på att anordna fler evenemang som inte är
centrerade kring alkoholkonsumtion, utan snarare centrerade kring specifika aktiviteter:
förslagsvis spelklubbar, bokklubbar, samarbete med andra aktivitetsföreningar (exempelvis
schackföreningar), dela ut fika, bowlingklubb, med mera. Det föreslås även att styrelsen, när
det är aktuellt, i större utsträckning kan ta på sig uppgiften att dela upp evenemangsdeltagare
i lag: Detta i syfte att dels få fler medlemmar att känna sig bekväma med att komma själva till
evenemang, dels ge alla en möjlighet att lära känna nya människor.
Vikten av att rätt åtgärd utförs på rätt plats, för att styrelsearbetet ska effektiviseras, tas upp.
Styrelsen anser att större frågor fortsatt bör behandlas på nationell nivå, genom exempelvis
samarbetet i JURO. Dock påpekas och diskuteras att snabbare förändringar kan göras lokalt.
Det konstateras att styrelsen har större möjligheter att tackla problem och utmaningar på det
egna lärosätet, både på styrelsenivå och bredare studentnivå. På styrelsenivå föreslås att en
årsrapport införs, vilken är tänkt att belysa hur påverkansarbetet sett ut under året. På den
bredare studentnivån vill styrelsen synliggöra FeelGood mer och i allmänhet arbeta för att
sänka trösklarna till att använda sig av de resurser som erbjuds studenter på området psykisk
hälsa.
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DEL 2: EKOLOGISK HÅLLBARHET, RENOVERING AV JF-RUMMET
Utformning
Styrelsen diskuterar och skissar möjliga förslag på förändring i smågrupper.
Sammanfattningsvis anses det att rummet framförallt ska vara ett socialt rum, där studenter
ska kunna umgås och äta lunch. Rummet ska först och främst rensas och städas, och
alternativa lösningar för förvaring, exempelvis förråd, ska undersökas. En arbetsgrupp
tillsätts.
Hållbarhet
Målsättningen är att hållbara material, möbler och annan inredning ska införskaffas. Faktorer
som produktionsland, varaktighet, möjlighet till omskötsel, anpassningsbarhet och ekonomisk
försvarbarhet framförs som viktiga. Möbler ska säljas, eller skänkas bort, men endast i den
mån de inte längre ska användas i rummet.

DEL 3: REVIDERING AV FÖRENINGENS STADGAR
Under året har en arbetsgrupp inom styrelsen löpande arbetat med revidering av föreningens
stadgar. De mer komplexa frågorna tas upp under strategihelgen för diskussion i helgrupp.
Diskussioner förs angående regler om utslagsröster och uteslutning. Det anses även att man
bör se över hur andra föreningars stadgar har utformats för att tackla samma problematik
innan något definitivt beslut fattas.

DEL 4: ENGAGEMANGSGRAD I JURIDISKA FÖRENINGEN
Mål
Styrelsen är eniga i målet att höja engagemangsgraden i föreningen. Framförallt lyfts det att
åtgärder för att engagera de medlemmar som ytterst sällan eller aldrig engagerar sig i
föreningsaktiviteter är av vikt.
Konkreta åtgärder
Återigen påpekas att det bör erbjudas fler alkoholfria evenemang. Det nämns dock att denna
typ av evenemang tidigare inte dragit till sig något större intresse. Aktivitetscentrerade
evenemang lyfts också igen: Det påpekas att sådana evenemang skulle uppskattas då de inte
framförallt skulle handla om ett uttalat syfte att mingla eller socialisera, utan snarare hålla
fokus på själva aktiviteten. Styrelsen enas även om att marknadsföra möjligheten för
föreningen att ge ekonomiskt stöd för studentarrangerade aktiviteter genom JF-fonden.
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