


Juridiska Föreningen
Kontakt: jf@jf.se

Varmt välkommen till 
juristprogrammet och grattis till 
valet av Sveriges bästa studentstad 
– Lund. Denna broschyr är tänkt 
att ge dig en övergripande bild av 
Juridiska Föreningens verksamhet 
och vilka möjligheter du har att 
uppleva det beryktade studentlivet 
i Lund. Juridiska Föreningen är 
juriststudenternas kår, vilket betyder 
att vi är ansvariga för att föra 
studenternas talan mot fakulteten 
i syfte att förbättra utbildningen. 
Vi är en ideell studentförening som 
grundades 1884 och vår verksamhet 
är mycket omfattande och växer 
varje år i takt med medlemmarnas 
engagemang och initiativ.

Vårt mål är att skapa en 
god utbildningsmiljö, bra 
sammanhållning mellan 
juriststudenter och en så rolig och 
givande studietid som möjligt. 
För att lyckas med detta har vi en 
mängd utskott som erbjuder olika 
typer av aktiviteter, allt för att våra 
medlemmar ska hitta något som 
passar just dem. Lite längre bak i den 
här broschyren kan du läsa mer om 
vilka olika aktiviteter våra utskott 
kan erbjuda.

Genom att bli medlem i Juridiska 
Föreningen kommer din tid i Lund 
att fyllas av värdefulla erfarenheter, 
oförglömliga upplevelser och en helt 
fantastisk gemenskap.

Våra huvudsponsorer:



Presidiet
Kontakt: ordf@jf.se | vice@jf.se

Ordförande 
Ellen Palmgren

Som Juridiska Föreningens ordförande 
arbetar jag heltid och är föreningens 
representant utåt. Detta innebär att jag 
ansvarar för utbildningsbevakningen 
på fakulteten, samarbetet med andra 
studentföreningar och kontakten med 
media samt att det är jag som driver 
föreningens kårpolitiska frågor. Din första 
tid i Lund kommer att vara intensiv 
och full av nya intryck. Du kommer att 
vara upptagen med alltifrån studier och 
bostadsletande till att hitta nya vänner och 
förhoppningsvis delta i vår novischperiod. 
Allt detta kan kännas överväldigande i 
början, men oroa dig inte, du kommer 
snart att hitta din plats. Mitt bästa tips är 
att säga “Ja!” till allt som studentlivet har 
att erbjuda. Din tid börjar nu!

Vice Ordförande
Alexander Ekman

Som Juridiska Föreningens vice 
ordförande arbetar jag heltid med 
ansvar för föreningens ekonomi, interna 
verksamhet och näringslivskontakt. 
Föreningen har ett stort antal tjänstemän 
som ansvarar för våra 19 utskott, jag 
hoppas även du tar chansen att engagera 
dig som aktiv i något av dessa. Min 
uppgift är att hjälpa och stötta våra 
medlemmar i sitt kårengagemang. Du 
hittar mig oftast uppe i vårt kontor på 
Winstrupsgatan 8 om du har några 
frågor. Ditt första äventyr kommer vara 
novischperioden. Ta tillvara på den. Det är 
en fantastisk möjlighet för dig att snabbt 
lära känna dina kurskamrater och komma 
in i ditt nya liv i Lund!

Ellen Palmgren                 ordf@jf.se 
Ordförande              070-355 52 99

Alexander Ekman          vice@jf.se 
Vice Ordförande             070-355 52 96



Studentlund
www.studentlund.se

Studentlund utgörs av nationerna, 
Akademiska Föreningen och 
studentkårerna. När du blir medlem i 
Studentlund får du tillgång till social 
gemenskap och kulturella evenemang. 
Du får också möjilighet att påverka 
din utbildning, knyta kontakter med 
arbetsmarknaden, ställa dig i bostadskö 
och mycket mer. 

Kårerna, nationerna och AF bedriver 
en mängd olika verksamheter 
som tillsammans gör Lund till 
Sveriges främsta studentstad. 
Genom ditt medlemskap i Juridiska 
Föreningen blir du automatiskt 
medlem i Studentlund och får full 
tillgång till utbildningsbevakning, 
nattklubbar, bostäder, stipendier, 
novischverksamhet, idrotts och 
kulturarrangemang, restauranger, 

tidningar och allt annat som erbjuds av 
studenter - för studenter! 

De studentorganisationer som 
utöver Juridiska Föreningen är 
med i Studentlundssamarbetet 
är LundaEkonomerna, Corpus 
Medicum, Humanistiska och 
teologiska studentkåren, Lunds 
Naturvetarkår, Samhällsvetarkåren, 
Studentkåren vid Konstnärliga 
fakulteten i Malmö samt Akademiska 
Föreningen. Deltagande nationer är 
Ostgöta, Göteborgs, Västgöta, Lunds, 
Malmö, Helsingkrona, Sydskånska, 
Kristianstads, Blekingska, Hallands, 
Kalmar och Wermlands Nation. 

All information om Studentlund och 
hur du blir medlem finns på 
www.studentlund.se.



Novischutskottet
Kontakt: novisch@jf.se

Novischutskottet är den del av JF 
som du möter allra först under din 
tid i Lund. Ordet “novisch’’ betyder 
nämligen iust “en ny student’’, 
som ska introduceras till allt vad 
juristprogrammet och JF är och har att 
erbjuda.

Utskottet består av två hängivna 
novischförmän och ett gäng glada 
och taggade faddrar. Både faddrar 
och förmän läser termin två på 
utbildningen, vilket innebär att de 
alldeles nyss varit precis lika nya i Lund 
och på juristprogrammet som du är nu. 
De förstår därför ofta exakt vilka frågor 
och funderingar du har som novisch, 
vare sig det gäller klädkoder, akademiska 
kvartar eller var du hittar den billigaste 
kurslitteraturen, och kom ihåg att inga 
frågor är dumma.

Under novischperioden välkomnas 
du genom ett välfyllt program med 
aktiviteter av många olika slag. Det 
brukar erbjudas alltifrån traditionella 
sittningar till roliga poängjakter och 
kluriga quizkvällar. Novischperioden 
är verkligen ett otroligt roligt startskott 
på tiden som Lundajurist och ger dig 
bekantskaper för livet, nyttiga lärdomar 
om studentlivet och minnen utöver 
det vanliga. Mer magiskt än så kan det 
knappast bli!



Novischbrev
Kontakt: novisch@jf.se

Ärade Novisch!

Vi vill börja med att säga stort 
grattis! Du har lyckats bli antagen 
till Sveriges bästa program, i Sveriges 
bästa studentstad. Vi hoppas att du är 
grymt stolt över din plats och att du ser 
fram emot att börja Juristprogrammet 
på Lunds Universitet. Framförallt 
hoppas vi att du är riktigt peppad 
på att vara med under den magiska 
novischperioden!

Vi, Fride och Tova, har av Juridiska 
Föreningen blivit tilldelade det ärofyllda 
uppdraget att som era novischförmän 
ansvara för den oerhört efterlängtade 
novischperioden VT 23. Tillsammans 
med 45 handplockade faddrar kommer 
vi att göra allt vi kan för att dina 
första veckor på juristprogrammet 
ska bli fantastiska, samt visa dig allt 
vad Sveriges bästa studentstad har att 
erbjuda.

En novisch är helt enkelt en nybliven 
juriststudent, och en novischperiod 
äger rum under de tre första 
veckorna. Under denna tid kommer 
ni att erbjudas ett fullspäckat schema 
bestående av sittningar, uppdragslekar 
och alla andra tänkbara festligheter och 
aktiviteter. 

Juristprogrammets kår heter Juridiska 

Föreningen (JF) och vi ägnar sig åt både 
utbildningsbevakning, kontakt med 
arbetslivet och allt socialt och roligt som 
en juriststudent kan tänkas vilja ta del 
av under sin tid på Juristprogrammet. 
Förhoppningsvis kommer JF att bli en 
stor del av ditt studentliv, och vi hoppas 
att novischperioden kommer göra att 
du känner dig varmt välkommen. Med 
ett fantastiskt presidium, en lysande 
styrelse och en oslagbar tjänstemannakår 
bakom oss novischförmän, är våra 
förhoppningar att ni verkligen ska 
känna er hemma i Juridiska Föreningen!

Vi förstår om du är nervös och att det 
just nu är mycket att ta in, vi vet precis 
hur det är. När man kommer till en ny 
stad och börjar en ny utbildning så är 
det lätt att man känner sig lite vilse och 
att man har många frågor. Då kan det 
vara skönt att veta att det alltid finns 
någon som kan hjälpa dig med vad du 
än kan tänkas fundera över. Vad betyder 
akademisk kvart? Varför är Tommy 
Körbergs välkända balad “Stad i ljus” 
nationernas stängningslåt? Eller bara 
“var är jag?”. Det är vi, förmännen och 
dina faddrar som du kan vända dig till 
eller ringa mitt i natten oavsett vad. 
Vi är lite som en kombination av dina 
bästa appar och vännerna du alltid kan 
fråga om råd. Efter novischperioden 
hoppas vi att alla dina frågor kommer



att vara besvarade och att du hittat 
vänner för livet. Framförallt hoppas vi att 
du har fått den bästa möjliga starten på 
ditt studentliv och på juristprogrammet i 
Lund, Sveriges bästa program!

Dina livs roligaste år inleds den 11 
januari med ett upprop. Vad som sedan 
väntar hittar du i novischschemat. Är du 
sugen på ytterligare läsning om Juridiska 
Föreningen och novischperioden, gå in 
på www.jf.se eller på facebook JFiLund.
Novischutskottet har även en 

egen facebooksida och instagram, 
Novischutskottet|Juridska Föreningen 
samt @novischjflund. Det finns även 
en facebookgrupp: Juriststudent i Lund 
VT23, som vi uppmanar er att gå med 
i för att inte missa viktig information. 
Har du frågor eller funderingar? Skicka 
iväg ett mail, ring oss eller lägg till oss på 
facebook och skriv! 

Vi finns här för dig före, under och efter 
novischperioden och vi längtar verkligen 
efter att få träffa dig.

Kramar från era novischförmän!

Fride Lorentzon & Tova Ristner



Juridiska Föreningens struktur

Fullmäktige
Fullmäktige är JF:s högsta beslutande organ och fattar beslut i 

föreningens allra viktigaste frågor. Det består av 21 ledamöter som 
väljs av föreningens medlemmar för varje verksamhetsår.

Styrelse
JF:s styrelse är föreningens verkställande organ och består av åtta 

personer: sex ledamöter samt föreningens presidium.

Presidium
Presidiet består av ordförande och vice ordförande som båda arbetar 

på heltid.

Tjänstemän
JF har runt sextio tjänstemän varav de flesta är organiserade i 

utskott.

Fristående tjänstemän
De fristående tjänstemännen är inte organiserade i utskott. Det 

finns två stycken.

Inspectorer
JF inspector och proinspector är två seniora medlemmar som har en 

rådgivande roll i alla de viktigare frågor föreningen ställs inför.

Seniorskollegiet
Seniorskollegiet är likaså ett rådgivande organ i alla viktigare frågor. 

Det består till stor del av före detta presidialer.

Valnämnd
Valnämnden är det organ som arrangerar JF:s fullmäktigeval.

Valberedning
Valberedningen bereder alla kandidater som söker 

tjänstemannaposter i JF.



På nästkommande sidor följer en presentation av JF:s olika utskott:

Juridiska Föreningens 
medlemmar

ca 1400 st

Fullmäktige (FUM)
21 st ledamöter

Aktiva medlemmar
som jobbar och engagerar sig frivilligt 

i något av JF:s många utskott

Presidie
2 st 

helarvoderade

Tjänstemän
ca 60 st i 

ca 20 utskott

Styrelse
6 st 

ledamöter

väljer i början 
av april

FUM utser



Juridiska Föreningens mål är att skapa en 
god utbildningsmiljö och vi är ansvariga 
för att föra studenternas talan mot 
fakulteten i syfte att förbättra utbildningen. 
Utbildningsutskottet är det utskott som 
arbetar allra mest med utbildningsbevakning 
inom föreningen. Utskottet diskuterar 
strategier och utbildningspåverkan, driver 
Juridiska Föreningens prioriterade frågor 
gällande utbildning och administrerar 
kursutvärderingar. Utbildningsutskottet 
är även ett utskott som du kan engagera 
dig i utan att vara tjänstemän i utskottet, 
detta genom kursombudsverksamheten 
som utskottet bedriver. För varje termin 
väljs representanter för samtliga klasser 
till kursombud. Kursombuden ansvarar 
för kommunikationen mellan studenterna 
och fakulteten samt framföra studenternas 
åsikter om utbildningen till berörda 
föreläsare. Juridiska Föreningen arbetar 
hårt för att utbildningen ska bli så bra som 
möjligt och för att studenternas röster ska 
höras.

Som kår är utbildningsbevakningen vår 
främsta uppgift och därför lägger vi mycket 
kraft och energi på att Utbildningsutskottets 
verksamhet ska fungera bra och ge 
resultat. Vi är övertygade om att vi genom 
studentpåverkan kan skapa en ännu bättre 
utbildning som i högre grad svarar mot såväl 
studenternas som arbetsmarknadens krav. 

Kursombuden har en central roll i 
utbildningsbevakningen och om du har ett 
intresse av att påverka din utbildning bör du 
ta chansen att föra studenternas talan på just 
din termin.

Utbildningsutskottet
Kontakt: utbildning@jf.se

Utbildningsutskottet | Juridiska Föreningen

utbildningjf

JF:s prioriterade fråga 2022/23: 

Studiemiljöarbete
JF anser att Juridiska fakulteten ska verka 
för att åtgärda den ohälsa som finns på 
juristprogrammet, vilken huvudsakligen 
utgörs av studiestress. Detta skulle 
exempelvis kunna göras genom att 
erbjuda studenterna kontakt med kurator 
och andra stödfunktioner. Andra åtgärder 
som fakulteten bör vidta är säkerställa att 
resultat publiceras i tid i enlighet med 
Rättighetslistan, då försenade resultat är 
något som bidrar till studiestress. 

JF anser att Juridiska fakulteten bör 
eftersträva att studenterna ges möjlighet 
till återhämtning så väl under pågående 
kurser som efter avslutad kurs och mellan 
terminer. I det arbetet är frågan om ett 
vinterlov, det vill säga ordentligt med 
tid för återhämtning mellan höst- och 
vårterminen, något som JF vill se börjar 
arbetas med snarast.  JF anser att det 
huvudsakligen är fakultetens ansvar att 
utreda möjligheterna för införandet av ett 
vinterlov.



ISC – International Student Committee
Kontakt: isc@jf.se

ISC anordnar aktiviteter för, 
och sköter kontakten med, de 
medlemmar i Juridiska Föreningen 
som är utbytesstudenter vid Juridiska 
fakulteten. Oavsett om du själv har 
varit utbytesstudent eller bara tycker att 
det vore spännande att träffa studenter 

från andra länder så borde du verkligen 
engagera dig i ISC. Det ger en bra 
grund till ett internationellt nätverk, 
vidgar dina vyer och låter dig visa en 
utländsk student precis allt det du själv 
älskar med att plugga juridik i Lund.

ISC – JF International Student Committee

isc_jflund

Idrottsutskottet | Juridiska Föreningen

idrottjflund

Idrottsutskottet
Kontakt: sport@jf.se

Det finns nästan ingenting som skapar 
gemenskap så som idrott gör. Juridiska 
Föreningens idrottsutskott arrangerar 
evenemang och seriespel där du kan utöva, 
titta på eller lära dig diverse olika idrotter 
tillsammans med JF:s medlemmar. 
Fotboll, innebandy, volleyboll, dans, 
löpning och E-sport. Det finns något 
för alla! Tveka inte att lämna förslag på 
aktiviteter som gör listan ännu längre. 

Under terminerna pågår korpenspel och 
löpträningar och lite då och då dyker 
andra evenemang upp så som prova på-
kvällar, tv-spelsturneringar, poker kvällar, 
kårmästerskap i fotboll och givetvis en 
skidresa. Håll utkik! Alla aktiva ges också 
chansen att delta på den traditionella 
idrottsgalan.



Casuskapellet är Juridiska Föreningens 
husband och spelar såväl på 
föreningens stora fester som på 
exempelvis mysiga After Schools. 
Bandet ryrmner det mesta i musikväg 

och drar alltid fulla hus då det är 
spelning. Svårare än så är det inte. 
Gillar du att spela musik och vill ta del 
av Casus fantastiska gemenskap, då är 
Casus något för dig!

Casuskapellet 
Kontakt: casus@jf.se

Casuskapellet – Juridiska Föreningens husband

casuskapelletjf

Culpakören
Kontakt: culpa@jf.se

Culpakören är Juridiska Föreningens 
egen kör som är öppen för våra 
medlemmar. Kören är fyrstämmig, 
består av båd.e kvinnor och män och 
leds av en professionell kör ledare. 
Culpa uppträder på JF:s större fester, 
sjunger in såväl våren som julen 
på Juridicum och arrangerar egna 
framträdanden och konserter. 

Till åhörares glädje brukar det kunna 
bjudas på en stor blandning av musik 
med alltifrån traditionella visor till 
Backstreet Boys. Culpa välkomnar 
glatt nya medlemmar och kören 
präglas av god gemenskap, sångglädje 
och möjligheter att utveckla sin 
musikaliska talang.

Culpakören | Juridiska Föreningen

jfculpa



Dolu§pexarna
Kontakt: dolus@jf.se

Vill du uppleva en gemenskap av 
sällan skådat slag ska du ansluta dig 
till ett av Juridiska Föreningens största 
utskott, Dolu§pexarna. Spex är en anrik 
Lundensisk studenttradition och kan 
lättast beskrivas som komedins och 
musikalens älskvärda kärleksbarn.

Dolu§pexet är ett spektakel där 
skådespelare tillsammans med musiker, 
dekorbyggare, dansare, smink och 
kostym skapar en rolig show med både 
allmängiltiga och typiska juristskämt. 
Dessutom har Dolu§pexet egna 
sektioner för teknik och marknadsföring 
samt ett eget sexmästeri, som anordnar 
legendariska Dolu§pexar-kickoffer, 
sittningar och den obligatoriska Kick 
Outen (som sker först efter spexets 
genomförande).

Alla festligheter toppas självklart av 
spexveckan, då föreställningarna sker i 
AF-borgen. Förra Dolu§pexet drog fulla 
hus på samtliga föreställningar och var 
mycket uppskattat av jurister och andra 
studenter. Dolu§pexet är för alla som 
vill ta del av en laganda lite utöver det 

vanliga och det finns inga hinder för 
vad du kan göra i Dolu§pexet - Dolus 
välkomnar alla!

Som Dolu§pexare kan du involvera dig 
i en eller flera av ovanstående. 

Dolu§pexarnas marknadsföring är inte 
helt lätt att missa. Skulle så ske gör du 
bäst i att maila utskottet!

Dolusspexet | Juridiska Föreningen

dolusspexet

Dolu§ektioner:
 Band
 Dekor
 Smink
 Kostym
 Sexmästeriet
 PR
 Koreografi
 Scen
 Teknik



Festmästeriet är, överraskande nog, 
ansvariga för Juridiska Föreningens 
samlade festligheter. I utskottet finns 
tre clubmästare, två pubmästare och 
två köksmästare. 

Clubmästarna planerar och arrangerar 
de fyra största festerna under året, den 
högtidliga Vårbalen, den glittrande 
Höstfesten och de två oförglömliga 
Novischfesterna. 

Pubmästarna ansvarar för 
barverksamheten under de stora 
festerna samt alla pubar i vår egna 
lokal. Löpande under året anordnar 
pubmästarna After Schools med 
varierande tema där studenterna kan 
slappna av med svalkande dryck och 
trevlig stämning efter en hektisk vecka 
av juridikstudier.

Köksmästarna lagar regelbundet 
mat till olika event på JF, både 
sina egna men också till andra 
utskott. Återkommande och 
mycket uppskattade tillställningar 
är exempelvis novischbruncher, 

quizkvällar och faddergalor. Gillar du 
god mat så är det köksmästarna du ska 
vända dig till!

Har du erfarenhet av bar, servering 
eller matlagning, eller är du nyfiken på 
att prova på – då är Festmästeriet något 
för dig. Det viktigaste är att du tycker 
det är kul att jobba med målet att 
andra ska ha det så roligt och trevligt 
som möjligt. Laga mat, stå i baren eller 
vara marskalk – hos oss i Fest finns det 
möjligheter för allt!

Festmästeriet 
Kontakt: club@jf.se

Festmästeriet | Juridiska Föreningen

festjflund

Schemalagt:
 3 februari – Novischfesten
 22 april – Vårbalen

Återkommande under terminerna:
 After schools
 Bruncher
 Jobbarfester
 m.m.



JIPPO – Juristernas Interna Partyprisseorganisation

Kontakt: jippo@jf.se

Den som jobbar hårt behöver ha roligt 
för att trivas. JIPPO arrangerar därför 
Juridiska Föreningens interna sociala 
aktiviteter för att skapa möjligheter för 
våra engagerade att lära känna varandra 
och hitta på roliga saker tillsammans.

Exempelvis anordnas varje termin en 
kick-off och någon form av större fest. 
Som engagerad i JIPPO lär du snabbt 
känna alla föreningens engagerade 
studenter och får du vara med. om en 
mängd galna upptåg.

Jippo | Juridiska Föreningen

jippojf

Lundakarnevalen brukar sägas vara den 
lundensiska glädjens klimax. Det är bara 
karneval vart fjärde år – och våren 2026 
kommer det äntligen vara dags igen! 
Karnevalen förvandlar Lund från en 
lugn stad till ett inferno av upptåg, knas 
och roligheter. JF:s karnevalsamiralitet 
samlar ihop ett bra gäng som vill 
jobba tillsammans och arbetar och 

planerar hela hösten för att under våren 
representera JF i karnevalen. Sällan 
har juriststudenter varit så kreativa och 
uppfinningsrika som i karnevalstider.

Karnevalsamiralitetet – Juridiska Föreningen

karnevaljflund

Karnevalsamiralitetet
Kontakt: karneval@jf.se

Nästa Lundakarneval: 
 Våren 2026



Dissidenten är Juridiska Föreningens 
tidning som ges ut fyra gånger per 
år. Dissidentens skribenter tar upp 
vad som händer på JF, på fakulteten 
och annat som kan vara av intresse 
för juriststudenter i Lund. I tidigare 
nummer av Dissidenten kan du till 
exempel läsa om alltifrån senaste nytt 
på utbildningen och reportage om 

föreläsare till en intervju med artisten 
Erik Lundin.

Tycker du om att skriva, fotografera 
eller fixa med layout? Eller har du 
kanske sjukt bra ideer på spännande 
reportage? Tveka då inte att ta kontakt 
med Dissidenten, vi letar ständigt efter 
nya förmågor till redaktionen. 

Dissidenten 
Kontakt: dissidenten@jf.se

Kulturutskottet
Kontakt: kultur@jf.se

Kulturutskottet arrangerar ett varierat 
utbud av olika kulturella upplevelser 
som våra medlemmar kan ta del av 
under året. Aktiviteterna kan vara 
alltifrån vinprovning till muséebesök, 
operaföreställningar och krokimålning. 
Ett högt älskat inslag är JF:s egna 

variant av “På spåret”, passande nog 
benämnts “På styret”, som brukar bli 
fullbokat på bara några minuter när 
platserna släpps. Detta utskott är till 
för dig som gillar kultur och att prova 
på nya saker - vad utskottet ska hitta 
på är upp till dig och de andra aktiva!
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Informationsutskottet
Kontakt: info@jf.se

Programutskottet | Juridiska Föreningen

programjflund

Programutskottet
Kontakt: program@jf.se

Informationsutskottet | Juridiska Föreningen
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Juridiska Föreningens interna och 
externa informationsflöde sköts av 
Informationsutskottet. Det är mycket 
information som ska nå studenterna och 
det gäller att vara kreativ så att det sker på 
bästa sätt. Nyhetsbladet Jurifaxen, som 
du kanske redan har fått chans att läsa, 
distribueras varannan vecka i syfte att 
informera våra medlemmar om vad som 

händer i föreningen och vad de kan ta del 
av för aktiviteter. Informationsutskottet 
ansvarar även för föreningens IT-
system och marknadsföring genom att 
skapa affischer och evenemang för JF:s 
andra utskott. Alla medlemmar med 
intresse eller nyfikenhet för media och 
kommunikation är hjärtligt välkomna att 
engagera sig i detta utskott.

Programutskottets främsta uppgift är 
att arrangera Juridiska Föreningens 
större föredra. Syftet är att locka en bred 
publik med kända namn som lyfter 
fram intressanta och relevanta aspekter 
av juridiken och rättssamhället. Utbudet 
av föredrag ska styras av studenternas 
önskemål. Om du har några bra idéer 

på föreläsare eller skulle vilja hjälpa till 
att arrangera föredrag ska du höra av 
dig till Programutskottets tjänstemän 
utan att tveka. Programutskottet 
arrangerar också några evenemang 
tillsammans med Juridiska fakulteten, 
som exempelvis den uppskattade 
mitterminspuben på termin två.



Detta utskott ansvarar för Juridiska 
Föreningens kontakt med näringslivet 
genom att dels arrangera event i 
samarbete med företag, delsa söka 
och hantera föreningens sponsring. 
Exempel på event är företagskvällar, 
bowling eller andra exklusiva 
arrangemang som frukost eller brunch 
med specifika företag. En annan stor 
del av utskottets verksamhet består 
av mentorskaps- och praktikprojekt. 

Dessa ger studenterna möjlighet att få 
en praktikplats eller en mentor inom 
sitt intresseområde och därigenom 
närma sig sitt framtida arbetsliv.

Näringslivsutskottet passar särskilt bra 
för dig som tycker att det är spännande 
med företagskontakt och är nyfiken 
på att arbeta med uppgifter som berör 
näringslivet.

Näringslivsutskottet 
Kontakt: naring@jf.se

JiA – Juristen i Arbete
Kontakt: jia@jf.se

JiA-dagarna, som arrangeras mellan 27 
oktober och 3 november, är Juridiska 
Föreningens arbetsmarknadsdagar. Detta 
är juriststudenternas chans att träffa 
framtida arbetsgivare och mingla med 
representanter från arbetsmarknaden. 
Förutom att erbjuda kontakt med 
myndigheter, företag, byråer och andra 
organisationer anordnas workshops, 

föredrag och debatter i syfte att förbereda 
studenterna inför yrkeslivet och inspirera 
till spännande yrkesval. JiA-dagarna är 
ett av Juridiska Föreningens allra största 
projekt och avslutas med den storslagna 
Höstfesten. Vill du engagera dig i JiA och 
knyta personliga kontakter med mässans 
utställare? Missa inte möjligheten att vara 
mässvärd!

Näringslivsutskottet | Juridiska Föreningen
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JiA – Juristen i Arbete
Kontakt: jia@jf.se

SJM är en rikstäckande tävling i 
juridik där du som student ges ett 
unikt tillfälle att testa dina juridiska 
kunskaper på riktigt. Tävlingen sker 
i lag om två, som först tävlar på lokal 
nivå och sedan på regional nivå, 
med en final som innebär plädering 
inför Högsta domstolens ledamöter i 
Stockholm. Alla studieorter i landet 
är representerade och tävlar mot 
varandra. Tävlingen arrangeras i 

samarbete med Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå och går av stapeln 
varje vår. Utskottet anordnar Lunds 
lokalfinal och följer därefter med det 
bästa laget när de ska tävla i riksfinalen. 
För att delta i tävlingen måste du ha 
påbörjat studier på termin 5, men 
börja redan nu ladda upp för dagen 
då det kan vara din tid att ta plats i 
Högsta Domstolen och tävla om titeln 
Svensk Mästare i Juridik.

Internationella Utskottet | Juridiska Föreningen
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Internationella Utskottet
Kontakt: int@jf.se

Är du intresserad av internationellt 
samarbete och att träffa juriststudenter 
från andra länder är Internationella 
utskottet något för dig. Utskottet 
ansvarar för Juridiska Föreningens 
kontakter med utländska juridiska 
studentföreningar och arrangerar 
aktiviteter såsom exempelvis 
studieresor till universitetsstäder 

utomlands. I början av vårterminen 
arrangerar utskottet det spännande 
evenemanget International Week 
(INW). Precis som med JiA är syftet 
med INW att juriststudenterna ska 
upptäcka karriärmöjligheter och knyta 
kontakter - men under INW är det 
med hela världen som spelplan!

Svenska juridiska mästerskapen | Juridiska Föreningen
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SJM – Svenska Juridiska Mästerskapen
Kontakt: sjm@jf.se



Styrelsen
Kontakt: styrelsen@jf.se

Vi i Juridiska Föreningens styrelse vill 
återigen hälsa dig varmt välkommen till 
Lund! Styrelsen är det organ som har hand 
om föreningens löpande verksamhet. 
Arbetet innefattar bland annat att diskutera 
utbildningsfrågor och ta hand om praktiska 
saker som inte omfattas utskottens 
verksamheter. Styrelseledamöterna är 
även kontaktpersoner för utskotten och 
ansvarar för att ge tjänstemännen stöd 
och möjlighet att bolla tankar och ställa 
frågor. Utöver det anordnar styrelsen 
t,iänstemannasitsar med olika roliga 
aktiviteter och god mat. 

Styrelsen består av åtta personer inklusive 
JF:s ordförande och vice ordförande. 
Ledamöterna har olika ansvarsområden 
och väl,ier själva vilka områden de vill 
,iobba med och vem som ska göra 
vad. Varje ledamot har dock även ett 
helhetsansvar för föreningens verksamhet.

Styrelsens arbete går även ut på att utreda 
frågor, såväl interna som externa, som är 
relevanta för studenterna och föreningen 
i stort. Det gångna året har styrelsen 
exempelvis arbetat hårt med att återställa 
JF:s fysiska verksamhet som till stor del har 
legat på is under covid-19 pandemin. 

Föreningen erbjuder en mängd olika 
aktiviteter som garanterat kan bidra till att 
göra din studietid helt oförglömlig. Har 
du frågor om JF eller styrelsen, förslag på 
hur vi kan göra verksamheten bättre eller 
kanske till och med en fantastisk ide om en 
ny verksamhet? Tveka inte att kontakta oss! 
Du kan närsomhelst ta tag i oss på JF eller på 
Juridicum, eller maila oss på styrelsen@jf.se.

Vi hoppas verkligen att du tar chansen att 
bli en del av Juridiska Föreningen och vi ser 
så mycket fram emot att träffa dig under 
novischperioden!



För mig har JF varit den absolut viktigaste delen 
i mitt studentliv. Det är här jag har fått mina 
närmaste vänner, mina roligaste studentminnen 
men också en paus från allt plugg!

JF är ett bra sätt att få en första inblick i studentlivet, 
träffa nya roliga människor men framförallt att ha 
extremt kul. Juristprogrammet handlar ju faktiskt om 
så mycket mer än bara plugg. Hos JF finns något för 
alla, oavsett hur mycket eller lite du vill engagera dig!

Du ska känna dig hjärtligt välkommen in i den 
fantastiska värmen och gemenskapen som JF har 
att erbjuda! JF har hållit mig i handen från första 
dagen som novisch. JF finns liksom alltid där med 
gratisgott kaffe, spännande, mysiga och festliga 
evenemang och oslagbara möten med människor 
som kan bli vänner för livet. Så, häng på för att få 
uppleva det bästa av studentlivet i Lund!

JF är för mig en väldigt viktig del av mitt 
studentliv. Det är här jag har mitt sammanhang 
utöver studierna där jag hela tiden får lära känna 
nya människor, umgås med vänner, testa på nya 
saker och framför allt ha väldigt väldigt roligt. 
Om studentlivet i början känns överväldigande 
så är JF en utmärkt start, här finns något för alla 
oavsett hur mycket eller lite du vill göra.

För mig är JF kaffepausen i föreläsningarna, en plats 
att träffa nya vänner och möjligheten att prova på 
en ny aktivitet! Kortfattat är JF en fantastisk plats för 
att skaffa nya bekantskaper och ta del av underbara 
studentliv som finns här i Lund. Här finns något för 
alla, oavsett i vilken utsträckning du vill engagera dig!

För mig har JF varit en otrolig gemenskap där 
jag har hittat vänner för livet. Här finns verkligen 
något för alla, oavsett om du vill engagera dig 
mycket eller lite, eller kanske bara ta en kopp 
kaffe efter föreläsningen. Studentlivet hade inte 
varit detsamma utan JF, häng med!

Clara Anzalone Frida Meiby

Lukas Björkheim Sara Axelsson

Mirjam Jonsson Anna Gullberg Nielsen
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