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JURIDISKA FÖRENINGENS REPRESENTATIONSPOLICY 
 

Extern representation  

Två representanter för Juridiska Föreningen, i första hand Ordförande och Vice ordförande, i 

andra hand annan styrelseledamot, annars en eller två personer som styrelsen bedömer som 

lämpliga, har rätt att erhålla ersättning för resekostnader, deltagaravgifter samt 

måltidskostnader vid officiell representation.  

 

Anser styrelsen att fler representanter är befogat har även dessa rätt att erhålla ersättning för 

resekostnader, deltagaravgifter samt måltidskostnader vid officiell representation, om detta är 

ekonomiskt möjligt och försvarbart. Om fler ledamöter berättigas ersättning för representation, 

ska en medföljande motivering medfölja beslutet i protokollet.  

 

JF:s representanter har vid representationsuppdrag en skyldighet att gentemot föreningen hålla 

nere kostnaderna till så låg nivå som möjligt. 

 

JURO-representation  

Som representant till JURO-möten reser den i styrelsen vars ansvarsområde JURO är. Styrelsen 

skall särskilt beakta möjligheten att betala Linjerådets resekostnader för att delta vid 

JUROmöten, i de fall Linjerådet inte tillförts medel för detta av annan part. 

 

Nordiska Samarbetet  

Som officiell representant för det Nordiska Samarbetet deltar i första hand den Internationella 

sekreteraren. Övriga medlemmar äger rätt att som representanter för föreningen delta på 

Nordiska veckor, dock till självkostnadspris. Ifall den Internationella sekreteraren inte har 

möjlighet att delta på en Nordisk vecka får dennes suppleant rätt att delta i dennes ställe.  

 

Internationella sekreteraren, alternativt dennes suppleant, äger rätt att enligt bestämmelserna 

under ”gåvor och presenter” inhandla samt överräcka gåva av ringa värde till anordnande 

förening. Sådan gåva får, om Internationella sekreteraren finner det nödvändigt, utgöras av 

alkoholhaltig dryck med procentsats över den som nedan anges som maximalt tillåtna. Särskild 

restriktivitet skall dock råda för inköp av sådan gåva och får vid inga omständigheter utgöras 

av alkoholhaltig dryck med en procentsats över 40%. 

 

Intern representation  

De som aktivt arbetar vid arrangemang anordnat av föreningen betalar inte inträdesavgift. 

Styrelsens medlemmar skall i möjligaste mån delta vid föreningens arrangemang för 

representation. Styrelsens medlemmar betalar inte inträdesavgift till föreningens arrangemang.  

 

Vid sittningar, middagar eller liknande som anordnas av föreningen deltar styrelsemedlemmar 

kostnadsfritt, dock skall de betala för den alkoholhaltiga dryck de önskar. Vid sittningar 

kopplade till insparken deltar samtliga fiskaler kostnadsfritt, dock skall de betala för den 

alkoholhaltiga dryck de önskar. 
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Gåvor och presenter  

Styrelsen äger rätt att för särskilda ändamål besluta om att representationsgåvor skall 

överlämnas till vänförening, systerförening eller annan arrangör av arrangemang/tillställning 

som JF deltar vid eller har intresse i. 

 

Presidiet äger rätt att för sina officiella representationsuppdrag inhandla och överräcka gåvor 

av mindre värde, max 500 kr, till arrangerande part. Sådan gåva skall tillställas arrangerande 

juridisk person, om sådan finnes. Representationsgåva, såväl extern som intern, som 

bortskänkes får aldrig utgöra dryck med en alkoholhalt över 15 % med undantag för vad som 

stadgats gällande det nordiska samarbetet. Styrelsen får om angelägna skäl föreligger medge 

undantag från denna policy beträffande gåvor till extern part innehållande alkoholhaltig dryck. 

 

Medlem i föreningen har rätt att för personligt bruk i egenskap av representant för Juridiska 

Föreningen mottaga symboliska gåvor och presenter som betingar ett ringa värde i enlighet med 

gällande praxis. Tilldelas gåva av större värde än ringa till enskild representant, till vilken 

representant med hänsyn till föreningens externa relationer inte kan neka, skall gåvan snarast 

möjligt överlämnas till föreningen. Vid tveksamhet gällande mottagna gåvor och presenter skall 

styrelsen tillfrågas. 

 

Uppträdande  

Alla medlemmar, eller andra som reser under föreningens bekostnad eller mandat, har att iaktta 

de regler som stipuleras ovanför. Utöver detta är var en av dessa föreningens officiella 

representanter och förväntas uppträda med efter vad som är förenligt med föreningens 

värderingar.  

 

Särskild eftertänksamhet bör iakttas när alkoholförtäring sker i samband med officiell 

representation. Ett stort mått av eftertänksamhet skall också särskilt iakttas vid all form av 

extern representation där föreningens goda namn och rykte skall värnas. Föreningen sänder 

representanter till olika tillställningar för att knyta kontakter, svara för sina medlemmars 

intressen och stärka föreningens ställning inom aktuellt område. Därav reser ingen representant 

i direkt eget intresse i föreningens namn.  

 

Representant som missköter sina representationsuppdrag kan genom styrelsen försorg bli 

föremål för granskning enligt varningsriktlinjer. 


