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1 KAP.  
UTSKOTTENS NÄRMARE SAMMANSÄTTNING 
 
1 §  Utskotten regleras i stadgans 9 kapitel. Samtliga väljs på läsår och helår om inte annat anges. I detta 

kapitel räknas de poster upp som fullmäktige ska välja. Utskotten kan inom sig välja ytterligare 
poster. Vad posternas benämning är anges efter parentes, (O) för ordförande och (VO) för vice 
ordförande i de utskotten där dessa benämningar används. 

 
2 § UTBILDNINGSUTSKOTT 

(O)Ordförande 
(VO)Vice ordförande kursombud 
(VO)Vice ordförande studiemiljö 
(VO)Vice ordförande master 
(VO) Vice ordförande fördjupning 

 (VO) Vice ordförande med ansvar för jämställdhet och lika villkor 
 
3 § FESTMÄSTERI 
 3 stycken Clubmästare 
 2 stycken Pubmästare 
 2 stycken Köksmästare 
 
4 § PROGRAMUTSKOTT 

(O) Ordförande 
(VO) Vice ordförande 

 
5 § INTERNATIONAL STUDENT COMMITTEE 

(O) Ordförande 
(VO) Vice ordförande 

 
6 § INFORMATIONSUTSKOTT 

(O) Ordförande 
(VO) Vice ordförande Jurifaxen 
(VO) Vice ordförande Foto och Media 

 
7 § NÄRINGSLIVSUTSKOTT 

(O) Ordförande 
(VO) Vice ordförande evenemang 
(VO) Vice ordförande praktik 
(VO) Vice ordförande sponsorskap, väljs på kalenderår. 
 

8 § DOLUSSPEXARNA 
(O) Förste spexmästare 
(VO) Andre spexmästare 
(VO) Regissör 
(VO) Vice regissör 
 

9 § DISSIDENTEN 
(O) Redaktör, väljs på kalenderår. 

 (VO) Redaktör med ansvar för annons och layout, väljs på kalenderår. 
 
10 § NOVISCHUTSKOTT 

Novischförman, väljs terminsvis. 
Novischförman, väljs terminsvis. 



 
 
11 § KULTURUTSKOTT 

(O) Ordförande 
(VO) Vice ordförande 

 
12 § JIPPO 

(O) Ordförande 
(VO) Vice ordförande 

 
13 § JiA-KOMMITTÉN 

(O) JiA-general, väljs på kalenderår.  
(VO) Vice JiA-general, väljs på kalenderår.  

 
14 §  INTERNATIONELLA UTSKOTTET 

(O) Ordförande 
(VO) Vice ordförande 

 
15 § SJM 

(O) Ordförande 
(VO) Vice ordförande 

 
16 § IDROTTSUTSKOTTET 
 Idrottsförman 
 Idrottsförman 
 Idrottsförman 
 
17 § KARNEVALSAMIRALITET  
 (O) Amiral, väljs endast under karnevalsår.  
 (VO) Vice amiral, väljs endast under karnevalsår.  
 
18 § CULPAKÖREN 
 (O) Förste sångförman 
 (VO) Andre sångförman 
 
19 § CASUSKAPELLET  
 Kapellmästare  
 Kapellmästare  
 
20 §  Samtliga personer som är valda till ovan nämnda poster är tjänstemän i Juridiska Föreningen. 

Utöver dessa är även i stadgan uppräknade fristående tjänstemän, styrelseledamöter, talman, vice 
talman, fullmäktigesekreterare samt vice fullmäktigesekreterare tjänstemän. Ledamöterna i JiA-
kommittén är tjänstemän under den höst de genomför JiA-dagarna. 

 
21 §  Tjänstemän äger rätt att deltaga i föreningens aktiviteter avsedda för tjänstemän samt bli anmodade 

till föreningens aktiviteter. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 KAP.  
UTSKOTTEN OCH TJÄNSTEMÄNNENS NÄRMARE UPPGIFTER 
 
1 § UTBILDNINGSUTSKOTT 

Utbildningsutskottet driver löpande, å föreningens vägnar, utbildningsbevakningen av den 
utbildning som Juridiska fakulteten erbjuder. Utskottet består av totalt sex tjänstemannaposter, där 
varje post har ett eget ansvarsområde. Utskottets tjänstemän ingår i beredningsgruppen för 
utbildningsfrågor där tjänstemännen tillsammans med ordförande och ordförande emeriti bereder 
utbildningsfrågor.  
 
Ordförande har det generella och samordnande ansvaret för utskottet. Vice ordförande kursombud har 
ansvar för att samordna kursombudsmötena för grundterminerna samt tillsätta nya kursombud för 
respektive termin. Vice ordförande studiemiljö ansvarar med ansvar för studiemiljöfrågor. Posten 
innefattar även titeln Studentskyddsombud. Vice ordförande studiemiljö jobbar både med den 
psykiska såväl som fysiska studiemiljön för juriststudenter. Vice ordförande master ansvarar för de 
två mastersprogram som fakulteten erbjuder. Vice ordförande fördjupning ansvarar för 
fördjupningskurserna. Vice ordförande jämställdhet och lika villkor ansvarar för frågor inom ramen för 
utbildningen som rör jämställdhet och lika villkor.  
 

 
2 § FESTMÄSTERI 

Festmästeriet ska varje år anordna två novischfester, en höstfest och en vårbal. Festmästarna är fria 
att internt dela upp sitt arbete. Som utgångspunkt bör dock clubmästarna hålla i den största delen av 
planeringen inför de fyra festerna. Pubmästarna ska som huvudregel ansvara för inköp och 
försäljning av rusdrycker samt för ordning och redlighet i spritförråd och bar. Köksmästarna 
ansvarar för föreningens gastronomiska evenemang.  

 
3 § PROGRAMUTSKOTT 

Programutskottet arrangerar föreningens större föredrag. Med hjälp av yrkesverksamma jurister 
belyser programutskottet olika aspekter av juridiken och lockar en bred publik. Det är upp till 
sittande tjänstemän att boka in aktuella och intressanta talare utifrån aktuella ämnen. Utskottet 
ansvarar dessutom för vissa aktiviteter tillsammans med Juridiska Fakulteten. 
 

4 § INTERNATIONAL STUDENT COMMITTEE 
The International Student Committee (ISC) ansvarar för att anordna aktiviteter för föreningens 
utbytesstudenter samt för att främja möte mellan dessa och föreningens övriga medlemmar. ISC 
förväntas arbeta aktivt med att inkludera de utbytesstudenter som studerar vid Juridiska fakulteten i 
Juridiska Föreningens verksamhet.  
 

5 § INFORMATIONSUTSKOTT 
Informationsutskottet koordinerar föreningens interna och externa information och hjälper 
föreningens andra utskott med informationsspridning, utformning av marknadsföring och 
fotografering. Utskottet ansvarar för att skriva och publicera Jurifaxen som är föreningens 
informationsblad som sätts upp på fakulteten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 § NÄRINGSLIVSUTSKOTT 

Näringslivsutskottet ansvarar för föreningens arbetsmarknadsanknutna verksamhet och fungerar 
som en länk mellan studenterna och näringslivet. Genom att anordna event med framtida 
potentiella arbetsgivare, mentorskapsprogram och praktikplatser ges studenter möjlighet att knyta 
värdefulla kontakter inför framtiden. Studenterna får också genom utskottets verksamhet mer 
information om olika karriärmöjligheter.  
 
Ordförande har det övergripande och samordnande ansvaret för utskottet. Utöver det har ordförande 
även ansvar för inbokning av utskottets event samt ansvar för kontakten med näringslivspartners i 
dessa sammanhang. Vice ordförande med ansvar för event ansvarar för praktiska uppgifter vid utskottets 
event samt för utskottets sociala medier. Vice ordförande med ansvar för praktik och mentorskap ansvarar 
för föreningens mentorskapsprojekt samt tillhandahållandet av praktikplatser till juriststudenter. Vice 
ordförande med ansvar för sponsorskap och marknadsföring ansvarar för föreningens sponsring, 
marknadsföring gentemot näringslivet samt för marknadsföringspaket på sociala medier från 
sponsorer. 

 
7 § DOLU§PEXET 

Dolu§pexets uppgift är att spexa. Det innefattar bland annat att uppträda på föreningens egna fester 
samt att sätta upp ett spex på våren varje år. De fester som Dolu§pexet bör framträda på är 
novischfesterna, höstfesten samt vårbalen. 

 
8 § DISSIDENTEN 

Dissidenten är föreningens kårtidning. Utöver redaktörerna ska det finnas en redaktion samt en 
extern ansvarig utgivare. Det finns ett externt reglemente som reglerar Dissidentens utformning på 
detaljnivå (Reglemente för Dissidenten). Tidningens ska arbeta för att sprida information om föreningens 
verksamhet. Tidningen ska bland annat föra fram Juridiska Föreningens åsikter i aktuella frågor, 
förmedla Juridiska Föreningens aktiviteter samt rapportera angående Juridiska Föreningens arbete 
på fakulteten och gentemot universitetet. 

 
9 § NOVISCHUTSKOTT 

Novischutskottet väljs terminsvis för att kunna anordna föreningens två novischperioder. Viktiga 
arbetsuppgifter är urval av faddrar, uppdelning av novischer och faddrar i grupper, samt planering 
och genomförande av novischperioden i stort. Det allra viktigaste är att novischförmännen på ett 
trevligt sätt representerar föreningen gentemot de nya studenterna vid Juridiska fakulteten. 
Novischförmännen bör alltid ha minst två event att utforma efter eget behag. 
 

10 § KULTURUTSKOTT 
Kulturutskottet ansvarar för att arrangera kulturella aktiviteter som föreningens medlemmar kan ta 
del av under året. Det är upp till tjänstemännen för utskottet att bestämma vilken typ av aktiviteter 
som ska erbjudas. 

 
11 § JIPPO 

Förkortningen Jippo står för Juristernas Interna Partyprisseorganisation. Jippo ansvarar för att 
förgylla tjänstemännens och de aktiva medlemmarnas engagemang. Evenemang som alltid ska 
anordnas är två kick-offer, en på hösten och en på våren. Andra events som bör hållas under året är 
aktivafester samt faddergalor. Andra aktiviteter får anordnas i samråd med styrelsen. 

 
12 § JiA-KOMMITTÉN 

JiA står för Juristen i Arbete. JiA-kommittén ansvarar för föreningens arbetsmarknadsdagar som 
hålls under höstterminen varje år. Under JiA-veckan arrangeras olika aktiviteter som syftar till att 
belysa de möjligheter som erbjuds juriststudenter samt erbjuda föreningens medlemmar möjligheter 
att knyta kontakter med framtida potentiella arbetsgivare. JiA-dagarna arrangeras av JiA-kommittén 
och under veckan ska en arbetsmarknadsmässa arrangeras.  



 
 
13 §  INTERNATIONELLA UTSKOTTET 

Utskottet ansvarar för föreningens internationella utbyten. Internationella utskottets huvudsyfte är 
att bistå föreningens medlemmar med internationella aspekter av juristutbildningen. Som tjänsteman 
för utskottet förväntas av en att anordna events som bidrar till ett mer internationellt fokus under 
juristutbildningen. Under vårterminen förväntas tjänstemännen anordna en internationell 
karriärvecka, International Week. 
 

14 § SJM 
Tjänstemännen i SJM ansvarar för att anordna lokalfinalen av tävlingen med efterföljande lunch 
eller bankett. Arrangörerna ska följa de instruktioner de får av tävlingens huvudarrangörer och 
SSJM. Är Lund huvudarrangörer ska de också agera enligt SJM:s instruktioner. 
 

15 § IDROTTSUTSKOTTET 
Idrottsutskottet ansvarar för föreningens idrottsliga verksamhet. Tjänstemännen för idrottsutskottet 
ansvarar för att föreningen kan tillhandahålla en träningshall. Utskottets tjänstemän förväntas 
anordna en skidresa. Tjänstemännen förväntas följa med på resan. Tjänstemännen ansvarar även för 
föreningens medverkan i Kårmästerskapet. Tjänstemännen ansvarar också för föreningens 
medverkan i tandemstafetten. Inför tandemstafetten ska av utskottets ansvariga ordnas med 
utklädnad, mat och bussbokning. Juridiska Föreningen förser utskottet med tandemcyklar men det 
är utskottets tjänstemän som ansvarar för att dessa är i brukbart skick till tandemstafetten. I slutet av 
varje termin ska om möjligt anordnas en idrottsgala som tack till utskottets aktiva. 

 
16 § KARNEVALSAMIRALITET 
 Karnevalsamiralitetet ansvarar för föreningens deltagande i Lunds Studentkårers Karneval. I detta 
 ingår planering, förberedelser och utförande.  
 
17 § CULPAKÖREN 

Culpakören ansvarar för föreningens sångverksamhet. Det innebär bland annat att behålla och 
utveckla Juridiska föreningens körverksamhet genom regelbundna övningstillfällen och konserter på 
Juridiska föreningens större fester. De konserttillfällen som bör genomföras är novischfesterna, 
höstfesten samt vårbalen. Utöver det bör Culpa varje år framföra luciatåg för JF:s samarbetspartner 
med flera. 

 
18 § CASUSKAPELLET  

Kapellmästarna ansvarar för att leda föreningens husband Casuskapellet. Casuskapellets uppgift är 
att uppträda på föreningens interna fester. Vid förfrågan kan Casuskapellet även uppträda på 
externa tillställningar. De interna festerna som Casuskapellet bör uppträda på är vårens novischfest, 
höstfesten samt vårbalen. 

 
 
19 §  FRISTÅENDE TJÄNSTEMÄN 

 
19.1 § HUSFÖRMAN 

Husförmannen ansvarar för föreningens lokaler och ser till så att allt är välfungerande och trivsamt. 
 

19.2 § ARKIVARIE 
Föreningens arkivarie tar hand om arkiveringen av föreningens handlingar. Arkivarien ansvarar för 
att hålla ordning i arkivet samt vid behov ta fram handlingar och inventarier.  

 
 


