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Juridiska Föreningen i Lund (hädanefter JF) är de juridikstuderande i Lunds studentkår och har som 
huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningar för studier 
vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet, 1 kap. 1 § Stadgan. JF:s verksamhet ska även ge 
medlemmarna rikhaltiga möjligheter till sociala förlustelser, 1 kap. 2 § Stadgan. 
       
Den rådande covid-19-pandemin har slagit oerhört hårt mot JF:s verksamhet. Särskilt uppfyllandet av 
föreningens sociala syften har väsentligt försvårats. Som ideell förening är JF dessutom fullkomligt 
beroende av frivilligt engagemang från tjänstemän och aktiva medlemmar. På långsiktigt plan kommer JF 
drabbas av mer eller mindre svåra konsekvenser av att inte ha någon som helst fysisk verksamhet. 
 
JF har ett stort ansvar i arbetet med att begränsa spridningen av covid-19. Detta dokument syftar till att 
ställa upp de förhållningsregler som är nödvändiga för att begränsa smittspridningen i största möjliga mån 
samtidigt som viss fysisk verksamhet kan tillåtas. Dokumentet ska förtydliga för JF:s medlemmar och 
aktiva under vilka förutsättningar fysisk verksamhet får anordnas. 
 
Dokumentet utgår i stort från Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt juridiska 
fakultetens riktlinjer för utbildning och övrig verksamhet höstterminen 2021. JF:s avsikt har varit att i de 
hänseenden det är adekvat och lämpligt spegla dessa föreskrifter, råd och riktlinjer.  
 
Dessa förhållningsregler kommer att utvärderas löpande och kan komma att förändras. Frågor om 
dokumentets tillämpning ställs till JF:s styrelse på styrelsen@jf.se eller direkt till JF:s ordförande på 
ordf@jf.se.  
       
 

Allmänt 

Ingen fysisk sammankomst får anordnas med högre antal deltagare än tillämpliga föreskrifter tillåter. Detta 
omfattar hela JF:s verksamhet.  

Trängsel får inte förekomma och social distansering ska upprätthållas. Detta gäller särskilt inomhus men 
även i utomhusmiljöer.      
  

Varken anordnare eller deltagare av evenemang får vara en del av fysisk verksamhet vid uppvisande av 
sjukdomssymptom, även mycket lindriga sådana. 

Det ska alltid finnas möjlighet att bibehålla god handhygien, exempelvis genom tillhandahållande av 
handsprit. 
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Möten och liknande verksamhet 

Tjänstemän och utskottsaktiva får hålla fysiska möten i Juridiska Föreningens lokal. JF har goda 
möjligheter att säkerställa att deltagare vid fysiska möten upprätthåller social distansering samt i övrigt 
uppfyller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer.   

Vill tjänstemän eller utskottsaktiva hålla ett fysiskt möte ska detta bokas i förväg, för att undvika att flera 
möten äger rum samtidigt. Bokning sker genom att ta kontakt med föreningens vice ordförande genom att 
maila till vice@jf.se och bekräftelse från vice ordförande krävs för att få hålla mötet. 

       

Sociala evenemang 

Samtliga sociala evenemang kräver styrelsens godkännande för att få anordnas. Tjänsteman kontaktar sin 
styrelsekontakt eller presidiet och förväntas på̊ ett tillfredsställande sätt förklara hur evenemanget ska 
upprätthålla dessa förhållningsregler. 

Information om detta dokuments innehall ska kommuniceras till samtliga deltagare. 
 
Evenemang som anordnas av extern part men i JF:s regi ska följa dessa förhållningsregler och de som 
ansvarar för evenemanget ska göras medvetna om detta dokuments innehall. 
 
Vid evenemang som involverar sponsorer eller andra samarbetspartners ska dessa förhållningsregler 
kommuniceras till parten i god tid innan evenemanget.   
   

Vid evenemang som innefattar barverksamhet får max fyra personer vistas vid baren samtidigt för att 
undvika trängsel. Evenemangs- och serveringsansvariga har ansvar för att detta efterlevs. 

Om förhållningsreglerna inte följs så har styrelsen eller ansvarig tjänsteman rätt att stänga ner 
evenemanget på̊ plats. Deltagare som inte efterlever förhållningsreglerna kan komma att behöva lämna 
evenemanget på̊ styrelsens eller ansvarig tjänstemans begäran.  

 

Expeditionstid 
Juridiska Föreningens expedition (andra våningen) hålls öppen, måndag till fredag mellan kl. 10-12.  

 
Lunch- och studieplatser 
Lunch- och studieplatserna samt mikrovågsugnarna hålls stängda tills vidare. Detta eftersom oövervakade 
perioder i lokalen inte kan garantera att föreskrifter och allmänna råd för serveringsställen efterföljs.  
 
 


