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Styrelsen för Juridiska föreningen vid Stockholms universitet får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
Verksamhetsberättelse Juridiska Föreningen år 2020  
Juridiska föreningen vid Stockholms Universitet (nedan Föreningen) är en fakultetsförening för 
och av juriststudenter vid Stockholms universitet. Föreningen har hög anslutningsgrad hos 
juriststudenter.
Juridiska föreningen förklaras som bäst om verksamheten delas upp i tre olika verksamhetsgrenar.
 
Studiesocial verksamhet
Vad gäller den studiesociala delen har Föreningen  inte kunnat erbjuda våra medlemmar samma grad av 
fysiska aktiviteter som vanligt, till följd av Covid-19. 
 
Under hösten anordnades en del pubar och mindre tillställningar av studiesocial karaktär för 
studenterna på juristprogrammet med en strikt 50-personers gräns och bordsservering i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Avvägningar har löpande behövt ske mellan behovet av den 
mentala hälsa som sviktat hos studenterna under dessa tider av isolering och karantän samt det 
samhälleliga ansvaret för att minska spridningen av Covid-19 i största möjliga mån. Den terminsenliga 
mottagningen för nya studenter skedde under våren fysiskt (innan pandemin) och under hösten digitalt 
till största del, för att tillgodose behovet hos de nya studenterna att finna gemenskap och hitta äldre 
studenter som kan hjälpa till med studiestöd och försäljning av begagnad litteratur.
 
Vidare bedriver Föreningen normalt idrottsverksamhet i form av arrangerade träningstider för 
badminton, innebandy, fotboll samt yoga. Under 2020 hade dessa träningstillfällen öppet under första 
halvan av året men tvingades stänga ned i takt med att striktare rekommendationer meddelades under 
hösten. 
 
Föreningen erbjuder även kulturverksamhet genom ett band och en spexgrupp, där juriststudenterna 
kan leva ut sin kreativa sida genom bandspelning samt skapa en årlig musikalföreställning för 
allmänheten. Av samma skäl som ovan har dessa aktiviteter begränsats under året men våra 
medlemmar fortsätter arbeta för nästa år. 
 
Studiefrämjande verksamhet
Föreningen bedriver studiebevakande verksamhet genom sitt samarbete med övriga Juridiska 
föreningar i nätverket Juris studerandes riksorganisation (JURO). JURO driver frågor som är relevanta för 
samtliga svenska juriststudenter och utbyter erfarenheter för respektive lärosätes studiebevakning. 
Vidare har Föreningen haft ett nära samarbete med Juridiska Linjerådet där Vice ordförande för JF har 
suttit med som studentrepresentant. Vi har även erbjudit våra sociala kanaler för marknadsföring av 
Linjerådet under årets gång.
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Under våren 2020 hade Juristernas hus endast ett fåtal studieplatser öppna och under året har det 
sparsamt funnits möjlighet att sitta på Juristernas hus för att studera under ordnade former. Under år 
2020 har det alltjämt funnits ett starkt intresse att sitta på Juristernas hus för att studera, framförallt för 
studenter som bor i mindre korridorsrum. Juristernas hus har ett trettiotal studieplatser med gott om 
utrymme att hålla avstånd. Det har generellt blivit allt vanligare att juriststudenter läser, skriver uppsats 
och förbereder seminarier på Juristernas hus. Föreningen är normalt sett positivt inställd till intresset att 
Juristernas hus används som studieplats, eftersom bristen på läsplatser är ett ständigt problem vid 
universitetet. Vi arbetar i dagsläget med att utveckla Juristernas hus så att det i framtiden ska finnas 
plats för fler studenter.  Det finns även möjlighet för studenter att värma sina matlådor hos oss.
 
Under år 2020 har Föreningen, av förklarliga skäl, inte erbjudit de sedvanliga studieresorna till andra 
europeiska städer. Vi har dock upprätthållit kontakten med till exempel våra nordiska systerföreningar 
för att i framtiden kunna erbjuda våra medlemmar möjligheten till att utforska de internationella 
karriärmöjligheterna som juristutbildningen medför. 
 
Föreningen har istället med hjälp av digitala aktiviteter bidragit till en känsla av gemenskap bland 
juriststudenterna, vilket vi tror leder till förbättrade studieresultat, motivation och möjlighet till 
studiehjälp av äldre studenter. 
 
Arbetsmarknadsfrämjande verksamhet 
Under år 2020 har Föreningen haft en del arbetsmarknadsfrämjande aktiviteter. Normalt sett erbjuder 
vi studenterna möjlighet att träffa arbetsgivare, bland annat genom mingel- och talarkvällar på 
Juristernas hus men också under en casetävling i SM i juridik. Under 2020 har dessa kunnat genomföras 
under januari-mars men sedan behövt antingen ställas in eller genomdrivas digitalt med hänsyn till 
Covid-19. 
 
Störst av Föreningens arbetsmarknadsfrämjande verksamhet är arbetsmarknadsmässan Juristdagarna 
(JD), som vanligen förläggs i Frescatihallen med över 100 utställare. Under 2020 har 
arbetsmarknadsmässan istället genomförts digitalt via en hemsida där utställarna deltagit live via 
webbinarier och Q&A:s. Studenterna deltog via Zoom och kunde ställa frågor till arbetsgivarna. Eventet 
var mycket uppskattat av en majoritet av både utställare och studenter. 
 
JD är alltjämt Nordens största arbetsmarknadsmässa för jurister. Föreningen arbetar hårt för att se en 
mångfald bland utställarna och 2020 kunde vi se en bredd bland arbetsgivarna med byråer, 
myndigheter och ideella organisationer för att knyta band med juriststudenterna. I samband med JD 
hölls även seminarier, kontaktsamtal och mingel för att ge studenterna goda möjligheter att interagera 
med arbetsgivarna. Även dessa skedde digitalt och i enstaka fall fysiskt i utställarnas lokaler.
 
Sammanfattning 
Föreningen har under 2020 bedrivit en, om än något begränsad, bred och tilltalande verksamhet, som 
bidragit till att juriststudenterna på Stockholms universitet kommer ta examen med väl fungerande 
relationer till näringslivet, goda studieresultat samt fina minnen från studietiden.
 
 
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
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Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017  
Föreningens intäkter 2 090 4 752 5 059 5 093
Resultat efter finansiella poster -251 -548 581 355
Soliditet (%) 92,7 89,4 82,4 93,8

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.
 
Föreningens intäkter har till största del minskat på grund utav rådande pandemi. Alla fysiska evenemang 
har behövts ställas in vilket återspeglas i intäkterna. 
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.
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Resultaträkning Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

 

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 157 996 185 666
Försäljning, sponsor och annonser 1 710 355 4 222 190
Övriga rörelseintäkter 221 488 343 852
Summa föreningens intäkter 2 089 839 4 751 708

Föreningens kostnader
Handelsvaror -1 337 194 -3 416 351
Övriga externa kostnader -1 253 261 -1 743 547
Personalkostnader 2 -123 818 -240 612
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -82 185 -82 264
Summa föreningens kostnader -2 796 458 -5 482 774
Rörelseresultat -706 619 -731 066

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 455 772 183 348
Räntekostnader och liknande resultatposter -108 -100
Resultat efter finansiella poster -250 955 -547 818

Resultat före skatt -250 955 -547 818

Årets resultat -250 955 -547 818
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31
 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 64 699 146 884
Summa materiella anläggningstillgångar 64 699 146 884

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4, 5 100 000 100 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 000 100 000
Summa anläggningstillgångar 164 699 246 884

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Färdiga varor och handelsvaror 108 461 111 632
Summa varulager 108 461 111 632

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 245 425 460 273
Fordringar hos koncernföretag 116 741 116 741
Övriga fordringar 0 9 326
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 915 187 211
Summa kortfristiga fordringar 368 081 773 551

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 2 911 068 2 775 569
Summa kortfristiga placeringar 2 911 068 2 775 569

Kassa och bank
Kassa och bank 421 187 512 243
Summa kassa och bank 421 187 512 243
Summa omsättningstillgångar 3 808 797 4 172 995

SUMMA TILLGÅNGAR 3 973 496 4 419 879
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början 3 951 153 4 545 074
Lämnade och återförda bidrag 18 000 46 103
Årets resultat -250 955 -547 818
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 3 682 198 3 951 153

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 178 011 147 643
Övriga skulder 3 287 10 709
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 110 000 310 374
Summa kortfristiga skulder 291 298 468 726

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 973 496 4 419 879
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:
 
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nyckeltalsdefinitioner
Föreningens intäkter
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent 
av balansomslutning.
 
 
Not 2 Medelantalet anställda

2020 2019

Medelantalet anställda 1 1

 
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 411 328 353 293
Inköp 0 58 035
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 411 328 411 328

Ingående avskrivningar -264 444 -182 180
Årets avskrivningar -82 185 -82 264
Utgående ackumulerade avskrivningar -346 629 -264 444

Utgående redovisat värde 64 699 146 884
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Not 4 Andelar i koncernföretag

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 100 000 100 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 000 100 000

Utgående redovisat värde 100 000 100 000

 
Not 5 Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Namn
Kapital-

andel
Rösträtts-

andel
Antal

Andelar
Bokfört

värde
Juridiska Föreningen Stockholm   1 000 100 000
Holding AB 100% 100%   

100 000

Org.nr Säte
Juridiska Föreningen Stockholm 556783-9377
Holding AB Stockholm

 
Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Covid-19 har fortsatt en stor negativ effekt på föreningen då mycket av föreningens verksamhet inte 
kan anordnas på vanligt vis. 
På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags beteende är det 
mycket svårt att kvantifiera virusspridningens framtida påverkan på föreningen.
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Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att 
lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.
 
 
Stockholm 2021-____-____
 
 
 

Era Krasniqi Dustin Zojaji
Ordförande Vice ordförande

Marija Gorlova Simon Andersson
Sekreterare Skattmästare

Dennis Engström Filippa Idsäter
Vice skattmästare Marknadssekreterare

Andreas Zheng Svensson Ali Al Janabi
Klubbmästare Öfverfadder

Alexandra Jensen Petter Åhs
Idrottssekreterare Underhållningsmästare

Emma Söder
Internationell sekreterare

Oskar Berg
Borgmästare
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Revisorspåteckning
 
 
Min revisionsberättelse har lämnats 2021-____-____
 
 
 

Annika Hansen Fernaeus  
Auktoriserad revisor
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Föreningsstämmoprotokoll
 
fört vid Juridiska föreningen vid Stockholms universitets ordinarie föreningsstämma 2021-____-____.
 
§1 Ordförande
Till ordförande för stämman valdes .
 
 
§2 Protokollförare
Till protokollförare för stämman valdes .
 
 
§3 Stämmans behörighet
Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.
 
 
§4 Årsredovisning och revisionsberättelse
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 föredrogs.
 
 
§5 Resultat- och balansräkning
Resultaträkning och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret.
 
 
§6 Resultatdisposition
I enlighet med styrelsens förslag beslutade man att till förfogande stående vinstmedel skulle disponeras 
enligt följande:
 
Någon vinst eller förlust finns ej att disponera.
 
 
§7 Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamot beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
 
 
§8 Arvoden
Det beslutades att något styrelsearvode ej skulle utgå.
 
Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning.
 
 
§9 Val
Det beslutades att styrelsen ska bestå av  ledamot.
 
Till ledamot för tiden intill nästa föreningsstämma hållits valdes:
 
 
 
§10 Avslutning
Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.
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Revisionsberättelse 

Till föreningsstämman i Juridiska föreningen vid Stockholms universitet 

Org.nr 802008-9614 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Juridiska föreningen vid Stockholms universitet för 
räkenskapsåret 2020. 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 har utförts av en annan revisor som 
lämnat en revisionsberättelse daterad med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 
 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 
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• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag  även utfört en revision av styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2020 
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag  har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina  uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat 
att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.  

 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt  uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt  uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett 
förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst 



  

eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med lagen om 
ekonomiska föreningar. 

 

Anmärkningar 

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att hålla årsstämma inom föreskriven tid enligt 
föreningens stadgar.  

Jag har i särskild skrivelse till styrelsen påtalat brister i  den interna kontrollen avseende löpande avstämningar av 
bokföringen. Det har även förekommit eftersläpningar i bokföringen i framför allt i början av räkenskapsåret samt 
saknade underlag till verifikat. Styrelsen har därmed brustit i enlighet med  stadgarna samt gentemot bokföringslagen. 

Styrelsen har efter räkenskapsårets utgång vidtagit åtgärder för att komma till rätta med ovanstående brister.  Enligt min 
bedömning har bristerna inte medfört någon väsentlig skada för föreningen 

 

 

Stockholm 2021- 

 

 

 

Annika Hansen Fernaeus   
Auktoriserad revisor 
 



Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. 
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

Verification

Transaction ID Hk5oI9LIK-H1oi8cUUF

Document Revisionsberättelse i Juridiska föreningen 2020.pdf

Pages 3

Sent by Annika Hansen Fernaeus

Signing parties

Annika Hansen Fernaeus annika.h.fernaeus@re-allians.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Activity log

E-mail invitation sent to annika.h.fernaeus@re-allians.se
2021-10-27 11:07:21 CEST,

 

Clicked invitation link Annika Hansen Fernaeus
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36,2021-10-27
11:08:21 CEST,IP address: 185.45.120.6

 

Document signed by Annika Hansen Fernaeus
Birth date: 10/03/1980,2021-10-27 11:08:51 CEST,

 



Bilaga 3 

 

Postadress: Besöksadress: Telefon: Org. nr. E-post: Webb: 

Frescativägen 16 Frescativägen 16 08-156971 802008-9614 info@jurstud.com  www.jurstud.com 

114 18 Stockholm Juristernas hus 

 

 

FÖRSÄTTSBLAD TILL BILAGA 3 – GRANSKNINGSRAPPORT 2020  
 

 

  



G R A N S K N I N G S R A P P O R T 

avseende verksamhetsåret 2020 

Inledning 

Undertecknad är särskild granskare för Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet 

(”föreningen”) och ska enligt 31 § av föreningens stadga lämna en granskningsrapport.  

Rapport 

Föreningens verksamhetsår 2020 drabbades, liksom resten av världen, av Covid-19 pandemin. 

Pandemin innebar nya utmaningar för föreningen, som tvingades ställa in stora delar av 

verksamheten.  

Den särskilda granskaren uppfattar att styrelsen har under verksamhetsåret lett föreningen 

efter bästa förmåga och under helt nya förhållanden.  

Den särskilda granskaren har inte uppfattat några övriga missförhållanden som kräver dennes 

uppmärksamhet.  

Slutsats  

Den särskilda granskaren har inget att anmärka avseende föreningens verksamhetsår 2020. 
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Fredrik Björklund 
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PROPOSITION ATT ÄNDRA KA-POLICY 
 

Styrelsen föreslår ändring i KA-policyn så att den möjliggör att vice borgmästare som enda 

ämbetsman ska kunna vara KA på externa uthyrningar. Detta ska endast gälla på externa 

uthyrningar då borgmästaren av någon anledning inte kan vara på plats och inte på interna 

event, då vi ska utgå från det av styrelsen satta KA-schemat. 

 

Förslaget innebär att en ny paragraf 1 a § läggs till med följande lydelse:  

 

1 a § Utöver styrelseledamöter är det endast vice borgmästare som kan vara KA. Detta gäller 

endast vid externa uthyrningar av Huset, när borgmästaren inte kan vara närvarande.  

 

 

Nuvarande KA-policy med tillägg 
 

1 § Med kassaansvarig (KA) förstås Juridiska Föreningens styrelseledamot som ansvarar för ett 

av föreningens evenemang.  

 

(TILLÄGG) 1 a § Utöver styrelseledamöter är det endast vice borgmästare som kan vara KA. 

Detta gäller endast vid externa uthyrningar av Huset, när borgmästaren inte kan vara 

närvarande.  

 

2 § KA ansvarar för att låsa upp Huset samt öppna kassorna inför evenemang.  

 

3 § KA ansvarar för att låsa samt larma Huset efter evenemang.  

 

4 § KA skall i samråd med serveringsansvarig (SA) ansvara för att Huset är städat i anslutning 

till pubar och fester.  

 

5 § KA ansvarar för att obehöriga lämnar Huset inför städning. 
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FRÅGA OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR 
 

Sedan tidigare års styrelsebeslut har gällt att föreningen ska verka föra att erhålla ställning 

som studentkår. I syfte att utreda vad sådan ställning innebär beslutade styrelsen vid 

sammanträde den 3 februari 2021 om direktiv för en utredningsgrupp vars uppgift inneburit 

att utreda frågan om ställning som studentkår. Utredningens betänkande är bifogat. 

 

Styrelsen anser att denna fråga är av så pass principiellt viktig natur att den är bäst lämpad att 

behandlas av stämman. Styrelsen har efter att ha tagit del av utredningens betänkande 

resonerat att föreningen inte bör verka för att erhålla ställning som studentkår. 

 

 

Med anledning av vad som ovan anförts föreslår styrelsen att föreningsstämman beslutar 

följande. 

 

1. Att föreningen inte ska verka för att erhålla ställning som studentkår. 

 

 

 

Styrelsen 



 
 
Bilaga 6 

DIREKTIV FÖR KÅRUTREDNING  

Bakgrund   

Enligt tidigare beslut av JF:s styrelse ska föreningen verka för att erhålla ställning som  
studentkår. En sådan avgörs lämpligen av föreningsstämman då den det är fråga om stora  
förändringar av föreningens struktur och organisation. För att stämman ska kunna fatta ett  
välgrundat beslut om saken fordras erforderligt underlag. Därför har föreningen styrelsen  
under 2021 beslutat att frågan ska utredas av en särskild utredningsgrupp. Dessa direktiv är  
ämnade att sätta lämpliga ramar för denna utredningsgrupps utredning.  

Uppdraget   

1. Den särskilda utredningsgruppen ska särskilt utreda följande.  
a. På vilket sätt status som studentkår kan påverka föreningens relation till juridiska  

fakulteten och institutionen.  

b. På vilket sätt status som studentkår kan påverka föreningens relation med andra  
föreningar som är verksamma vid Stockholms universitet.  

c. På vilket sätt statusen som studentkår skulle innebära ett övertagande av  
studiebevakningen från andra organ.  

d. Huruvida status som studentkår hade kunnat påverkat föreningens möjligheter att  
erhålla ekonomiskt stöd från offentliga eller enskilda medel.  

e. På vilket sätt statusen som studentkår skulle påverka föreningens skatterättsliga  
situation.  

f. Vilka krav som status som studentkår skulle sätta på JF:s stadga, styrelse, organisation  
samt dess verksamhet i stort.  

g. Inom vilken tidsram föreningen skulle kunna erhålla status som studentkår och vad  
föreningen skulle behöva göra för att uppnå detta.  

2. Utredningen får, men behöver ej, avge ett förslag bestående i huruvida JF bör erhålla  
ställning som studentkår.  

3. Utredningen ska redovisa sitt resultat till styrelsen senast 30 september 2021. 
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KÅRUTREDNING 

 

1. Bakgrund samt om beredningen av frågan 

Enligt tidigare beslut av JF:s styrelse ska föreningen verka för att erhålla ställning som 

studentkår. En sådan avgörs lämpligen av föreningsstämman då den det är fråga om stora 

förändringar av föreningens struktur och organisation. För att stämman ska kunna fatta ett 

välgrundat beslut om saken fordras erforderligt underlag. Därför beslutade styrelsen vid 

sammanträde den 3 februari 2021 om direktiv för en särskild utredningsgrupp vars uppgift 

bestämdes vara att utreda frågan om kårstatus för föreningen. Utredningsdirektiven återfinns i 

bilaga 1 till detta betänkande. 

 

Utredningsgruppen har bestått av Dustin Zojaji, Marija Gorlova, Eddie Nilsson samt Victor 

Nåhls. Dessa har bland annat genom kontakt med andra föreningar och kårer utrett möjligheten 

gällande att bli studentkår samt vilka förändringar och konsekvenser en eventuell ställning som 

studentkår skulle innebära.  

 

2. Krav för att bli studentkår 

2.1 Kriterier enligt lag 

I enlighet med 4 kap. 9 § högskolelagen (1992:1434) ska en kår bestå av en “sammanslutning 

av studenter vid en högskola som har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i 

utvecklingen av utbildningen och förutsättning för studier vid högskolan”. Detta ska enligt 

lagen vara det huvudsakliga syftet med en studentkår, något som i dagsläget skiljer sig gentemot 

den verksamhet och syfte som Juridiska föreningen har. 

 

Högskolelagen uppställer ytterligare kriterier, som att verksamhetsområdet för en studentkår 

inte får täcka mer än en grundskola och ska sammanfalla med minst en organisatorisk avgränsad 

del av högskolan, vilket i Juridiska föreningens fall är Juridiska fakulteten.  

 



Bilaga 7   

 

Postadress: Besöksadress: Telefon: Org. nr. E-post: Webb: 

Frescativägen 16 Frescativägen 16 08-156971 802008-9614 info@jurstud.com  www.jurstud.com 

114 18 Stockholm Juristernas hus 

 

 

Vidare ställs specifika krav på hur stadgarna måste vara utformade, att alla studenter inom 

studentkårens verksamhetsområde ska ha rätt att vara medlemmar i studentkåren samt att 

studentkåren ska vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera de studenter som tillhör 

kårens verksamhetsområde.  

2.2 Ansökningsförfarandet 

Enligt såväl högskolelagen som studentkårsförordningen (2009:769) ska en 

studentsammanslutning som vill få ställning som studentkår ansöka om detta hos högskolan. 

Det är upp till högskolan att ifall det uppställs fler krav gällande ansökans utformning än de 

krav stadgade i lag. Av 3-4 §§ studentkårsförordningen framgår att beslut om kårstatus gäller 

för tre år.  

 

Idag omfattas redan studenter registrerade vid Juridiska fakulteten av Stockholms universitets 

studentkår (SUS) och det är upp till högskolan att avgöra vilken sammanslutning bäst skulle 

representera studenterna inom det verksamhetsområdet som en studentsammanslutning gör 

anspråk på, det vill säga att ledningen vid Stockholms universitet kan fatta beslutet antingen att 

SUS ska fortsatt representera studenter registrerade vid Juridiska fakulteten eller att Juridiska 

föreningen skulle erhålla status och representera dessa studenter. När fråga behandlas gällande 

vilken studentsammanslutning som bäst representerar studenterna inom det aktuella 

verksamhetsområdet är ett sätt att visa detta genom att kontrollera vilken 

studentsammanslutning (SUS eller Juridiska föreningen) som har ett högre antal medlemmar 

som är inskrivna både i antingen SUS eller Juridiska föreningen samt Juridiska fakulteten.  

 

3. Relationen till Juridiska fakulteten och institutionen 

3.1 Som studentförening 

Som studentförening har föreningen löpande kontakt med juridiska institutionen (institutionen). 

Kontakterna består främst i samarbetet kring välkomnandet av nya juriststudenter innan och 

under den tiden dessa läser den juridiska introduktionskursen (JIK). Vidare har föreningen 

kontakt med institutionen i början av varje termin för att erhålla uppgift om vilka studenter som 
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är inskrivna på juristprogrammet. Institutionen lämnar ej över uppgifterna i bearbetningsbart 

skick. 

 

Föreningen har ytterligare kontakter med fakulteten i samband med sitt årliga äskande av medel 

från densamma. 

3.2 Som studentkår 

Det saknas skäl att anta att ställning som studentkår hade förändrat föreningens relation till 

institutionen vad avser välkomnandet av nya juriststudenter innan och under den tiden dessa 

läser den juridiska introduktionskursen (JIK). Vidare saknas skäl att anta att ställning som 

studentkår skulle påverka föreningens kontakter med fakulteten i samband med sitt årliga 

äskande av medel från densamma. 

 

Vad avser möjligheten att från institutionen i bearbetningsbar form erhålla uppgift om inskrivna 

studenter görs bedömningen att detta möjliggörs i sådant fall föreningen erhåller kårstatus 

jämlikt 2 kap. 6 § 8 punkten förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid 

universitet och högskolor.  

 

4. Relationen till andra föreningar och kårer verksamma vid Stockholms universitet 

 

Utredningsgruppen har haft kontakt med medlemmar från studentkåren DISK, den förening 

som senast blev studentkår, samt Föreningen ekonomerna. DISK hade inte märkt av någon 

skillnad, vare sig positiv eller negativ i förhållandet till övriga studentföreningar efter de blev 

en studentkår. Föreningen ekonomerna kunde inte heller framställa några eventuella 

konfliktrisker eller dylika bekymmer i förhållande till studentföreningar som skulle kunna 

tänkas uppkomma. Hur relationen med SUS skulle kunna komma att påverkas har inte 

utredningsgruppen utrett. 
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5. Övertagande av studiebevakningen från andra organ 

5.1 Med SUS som studentkår 

I dagsläget svarar SUS för studiebevakningen på juridiska institutionen. Detta görs genom 

Juridiska Linjerådet. Linjerådets ledamöter utses genom direktval bland de som studerar på 

juristprogrammet. De studentrepresentantsplatser SUS innehar i egenskap av studentkår i organ 

inom juridiska institutionen och fakulteten delegeras till Linjerådet att utse, vilket brukar 

fördelas bland rådets ledamöter. 

 

Studentrepresentanter i universitetets centrala organ, t.ex. universitetesstyrelsen och 

disciplinnämnden, utses av SUS centrala organ.   

5.2 Med JF som studentkår 

I sådant fall föreningen skulle ha ställning som studentkår för juridiska fakulteten skulle detta 

innebära att föreningen skulle svara för att utse studentrepresentanter i fakultetens och 

institutionens diverse organ. Detta kan ske på många olika sätt. Några exempel är genom val 

på föreningsstämma i föreningen, efter styrelsebeslut av föreningsstyrelsen eller genom att 

inrätta ett organ likt det nuvarande Linjerådet. Skulle det senare alternativet väljas utökas 

möjligheterna för envar juriststudent att utöva sitt studentinflytande öka sedan det går att 

arrangera direktval bland studenterna utan krav på medlemskap i föreningen. En annan lösning 

är ett råd likt det nuvarande Linjerådet, dock där vissa av platserna utses genom direktval och 

andra efter beslut av föreningens styrelse eller stämma. 

 

Vad avser studentrepresentanter i de centrala universitetsorganen ska platserna fördelas efter 

samråd mellan samtliga studentkårer vid universitet. I sådana fall kårerna inte är ense får 

universitetet besluta om på vilket sätt platserna utses, 7 § studentkårsförordningen (2009:769). 

Med beaktande av att, i sådant fall föreningen erhåller status som studentkår, SUS inte är ensam 

kår utan skulle kunna vara en av fyra kårer finns en inte obetydlig sannolikhet att föreningen 

skulle kunna få utse ett fåtal platser i vissa centrala universitetsorgan.1 

 
1
 De fyra kårerna skulle i sådana fall vara JF, Föreningen Ekonomerna, DISK och SUS. 
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6. Ekonomiskt stöd från offentliga eller enskilda medel 

Offentligt stöd till studentkårer kommer från en del av statsbidraget för studentinflytande. Det 

åligger regeringen att besluta vad bidragssumman är för det året, där summan beräknas per 

helårsstudent. Därefter är det rektorn vid lärosätet som beslutar hur statsbidraget ska fördelas 

mellan kårerna på lärosätet. Denna summa kan variera men, enligt en kår knuten till  

 

Stockholms universitet, var summan för år 2021 ungefär 3500 kr per heltidsstuderande student 

per år.  

 

Utöver statsbidraget lär inte den ekonomiska situationen påverkas markant. Sett från andra 

studentkårers perspektiv är den huvudsakliga finansieringen av även en studentkår främst 

medlemskostnader, pubverksamhet och dylikt. Inte heller föreligger särskilda hinder från att 

söka enskilda medel från exempelvis stiftelser. 

 

7. Skatterättslig situation 

7.1 Som studentförening 

Som juridisk person gäller huvudregeln att skattskyldighet föreligger för de inkomster 

föreningen har som kan rymmas inom begreppet näringsverksamhet. Som ideell förening kan 

föreningen undantas skattskyldighet för de inkomster som härrör från verksamhet som är 

allmännyttig m.m.2 I praktiken är föreningen i princip inte skattskyldig. 

7.2 Som studentkår 

Som studentkår hade föreningen i princip varit undantagen skattskyldighet jämlikt 7 kap. 16 § 

inkomstskattelagen (1999:1229) 

 

 
2
 7 kap. 3-6 §§ inkomstskattelagen (1999:1229). 
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8. Organisatoriska förändringar 

De förändringar som skulle tillkomma till organisationen i helhet samt verksamheten skulle 

bero på den uppbyggnad man väljer att ha i den eventuella kåren. Sett till andra studentkårer är 

generellt sett hela kårstyrelsen arvoderade och därav brukar styrelsen bestå av färre ledamöter. 

En möjlig förändring skulle vara av avsevärd skillnad gentemot hur föreningen nu är uppbyggd 

är att ha en eller flera kommittéansvariga i kårstyrelsen, istället för att kommittécheferna sitter 

som styrelseledamöter som det är nu. Då skulle kommittécheferna istället ses som ämbetsmän 

i föreningen.  

 

Ännu en möjlig organisatorisk förändring skulle vara ifall man valde att anställa en 

heltidsanställd för kåren, som därmed skulle kunna ta över en del av det administrativa arbetet 

som idag åligger styrelsen, främst de uppgifter som skattmästeriet och informationssekreteraren 

idag hanterar.  

 

Det är även möjligt att behålla den struktur som föreligger idag i föreningen även i en 

studentkår. 

 

9. Tidsram  

Det bedöms som högst osannolikt att föreningen under innevarande år hinner söka status som 

studentkår. Med anledning därav bedöms status som studentkår kunna sökas tidigast i slutet av 

2024.3 

 

10. Påverkan på medlemmar 

Idag har många av Juridiska föreningens medlemmar ett medlemskap i såväl Juridiska 

föreningen samt Stockholms universitets studentkår (SUS) samtidigt.  

 

De positiva fördelarna som utredningsgruppen funnit gällande ett medlemskap i SUS, bortsett 

från den universitetspolitiska aspekterna, är främst i dagsläget att ett medlemskap i SUS fordras 

för att en student ska kunna stå i Stockholms studentbostäders (SSSB) bostadskö. Skulle 

stämman besluta att bli en studentkår kan studentkåren ansluta sig till Stockholms studentkårer  

 
3
 Beslut om ställning som studentkår fattas av universitet för en period om tre år. 
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och därmed skulle ett medlemskap i den juridiska studentkåren vara tillräckligt för tillgång till 

SSSB:s bostadskö. Ytterligare fördelar med ett medlemskap i SUS är rabatt på kaffe på campus 

samt tillgång till kårfrulle. Gällande rabatt på kaffe skulle en eventuell kommande kårstyrelse 

kunna utreda frågan självmant och eventuellt knyta avtal om det med caféer på campus 

självständigt.  

 

Gällande den universitetspolitiska aspekten är läget som nu är oklart, men ifall Juridiska 

föreningen skulle bli en kår kan det komma att bli relevant för även dessa kårmedlemmar att få 

ett inflytande över universitetspolitiska frågor då medlemsantalet skulle kunna vara av 

betydelse, i och med juristprogrammets storlek. Detta är dock inte möjligt att utreda i nuläget.  
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PROPOSITION OM ÄNDRING I STADGAN 
Förslagen nedan syftar till att skapa en enhetligare struktur i Juridiska föreningens stadga.  

 

Paragrafen 6 a § har inget syfte i stadgan, då den hänvisar till 12 § som i sin tur hänvisar till 5§. 

Det är 5 § som reglerar hur medlemsavgiften bestäms. Därmed förlorar 6 a § sitt syfte.  

 

Av de hänvisningar som finnes i 12 §, finns hänvisningar som hänvisar till felaktiga paragrafer, 

antagligen genom att stadgan har skrivits om flertalet gånger.  

 

Förslag att: 

1. Ta bort 6 a §. 

 

2. Justera hänvisningar i 12 § då hänvisningarna i stadgarnas nuvarande format inte 

stämmer överens med dess syfte. Det som skall justeras är följande: 

o Punkt 1: Välja styrelse enligt 22–23 §§ → Ersätts med 21–22 §§. 

o Punkt 2: Arbetsordning, verksamhetsplan, uppförandepolicy enligt 25 § → 

Ersätts med 24 §.  

o Punkt 11: Valberedning enligt 29 § → Ersätts med 28 §. 

o Punkt 12: Ändring av stadgan enligt 33 § → Ersätts med 32 §.  
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PROPOSITION GÄLLANDE ARVODERING 
För tillfället arvoderas ordförande samt vice ordförande 3 100 kr i månaden. Detta har tidigare 

likställs med bidragsdelen som ges av CSN. Arvodet för året 2021 är lägre än det bidrag som 

ges ut av CSN, då bidraget under år 2021 är 3 312 kr per månad vid heltidsstudier.  

 

 
 

Förslaget är därmed att det arvode som ordförande samt vice ordförande skall erhålla skall 

motsvara det för året angivna bidrag från CSN för en heltidsstuderande student. Det skall 

ankomma skattmästeriet att justera detta belopp kontinuerligt vid behov.  
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PROPOSITION GÄLLANDE KOSTNAD FÖR STÖDMEDLEMSKAP 
 

Kostnaden för stödmedlemskap har vid föregående år vid tillfällen glömts bort att fastställas 

under föreningssammanträden.  År 2015 var kostnaden för stödmedlemskap per år den summa 

som en ordinarie medlem avlägger för hela sin studietid.  

 

Styrelsen föreslår stämman att fastslå avgiften för stödmedlemskap per år till den summa som 

ordinarie medlem avlägger för hela sin studietid.  
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PROPOSITION ATT ARVODERA SKATTMÄSTAREN 
 

Styrelsen föreslår att skattmästaren skall arvoderas på samma sätt som ordförande och vice 

ordförande arvoderas.  

 

Stämman har enligt stadgans 12 § exklusiv behörighet att fastställa arvode för 

förtroendeuppdrag. I dagsläget är ordförande och vice ordförande de enda två arvoderade 

rollerna.  

 

Arvoderingen motiveras med att skattmästaren är huvudansvarig för att Juridiska föreningens 

ekonomi och bokförings sköts korrekt och lagenligt och besitter därmed en roll som är viktig 

för föreningen i stort. Skattmästarrollen är en betungande post tidsmässigt samt kräver stor 

precision. Skattmästaren kan inte välja vilka åtaganden denne ska ha, utan måste sköta allt 

ekonomiskt arbete löpande under verksamhetsåret.  

 

Det arbete som idag åligger skattmästaren är något som skulle kunna skötas av en extern part, 

exempelvis föreningens redovisningsbyrå. Detta skulle kostat föreningen klart mer än att ge 

skattmästaren en arvodering likvärdig den som ordförande och vice ordförande erhåller. Per år 

kostar det ungefär 51 000 kr (arvode samt arbetsgivaravgifter) att arvodera en post.  

 

Genom att arvodera skattmästaren förstås tyngden i styrelseposten samt att styrelseledamoten 

måste sköta sitt jobb på ett professionellt och för föreningen icke skadligt sett. Det ger också 

ett incitament att ställa skattmästaren till högre krav än idag.  




