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1. Formalia	
1.1. Mötets öppnande 

Ordförande Oscar Krieg förklarar mötet öppnat 14:55.  

1.2. Justering av röstlängd, konstaterande av beslutsförhet 
Styrelsen fann sig beslutsför.  

2.	Beslutsärenden	
2.1 Verksamhetsmål inför Dechargemöte 22 februari 2018 

Styrelsen beslutade att de bifogade verksamhetsmålen läggs fram som förslag till 
Dechargemötet 22 februari 2018. 

3.	Sammanträdets	avslutande	
3.1 Mötets avslutande 

Ordförande Oscar Krieg förklarade mötet avslutat kl. 15:42.   
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Bilaga 1 
 
Verksamhetsmål	för	Juridiska	föreningen	vid	Stockholms	universitet	2018	
 
Juridiska föreningens huvudsakliga syfte slås fast i 3 § i föreningens stadga, där det 
sammanfattningsvis står att föreningen ska främja de juridiska studierna, verka för 
samhörighet och god kamratskap på juristprogrammet. Dessa mål kommer under 2018, precis 
som tidigare år, nås genom föreningens kommittéverksamhet. Kommittéverksamheten delas 
in i tre huvudsakliga kategorier, det studiesociala, det studiefrämjande och de 
arbetsmarknadsfrämjande.  
 
- Den viktigaste målsättningarna för det studiesociala är att få större uppslutning på 
föreningsaktiviteterna även efter det att insparken avslutats, samt att få fler medlemmar att 
engagera sig i föreningens verksamhet och drift. Detta kommer ske genom ett breddande av 
spektrat av de olika aktiviteter som föreningen erbjuder, samt god marknadsföring. 
Idrottskommittén har bland annat börjat omdefiniera sin verksamhet genom att fokusera mer 
på olika aspekter av hälsa. Klubbmästeriet kommer arbeta för att bli ännu mer inkluderande 
och därigenom visa ännu fler att det finns ett riktigt studentliv i Stockholm. 
Fadderiverksamheten ämnar att hålla fortsatt hög kvalité och fortsätta fylla funktionen av att 
välkomna nyintagna studenter in i den gemenskap som Juridiska föreningen vid Stockholms 
universitet faktiskt utgör.  
 
- Den studiefrämjande delen av föreningsverksamheten kommer innebära ytterligare 
inkorporering av studentrådet Juridiska Linjerådet. Däribland kommer en utökning av vice 
ordförandes arbetsordning innehålla en uppmaning om att också söka styrelsepost inom 
Juridiska Linjerådet. En ytterligare målsättning 2018 kommer vara att bättre marknadsföra 
och belysa samarbetet med Juris studerandes riksorganisation (JURO). Detta kommer ske 
genom bättre återkoppling och marknadsföring efter JURO:s olika sammanträden runtom i 
landet.  
 
- Under verksamhetsåret 2018 kommer parollen för den arbetsmarknadsfrämjande delen vara 
”mervärde”. Allt som föreningen erbjuder via dess arbetsmarknadsfrämjande verksamhet 
skall innefatta en förtjänst för medlemmarna. Konkret uttrycks detta i ett fördjupat samarbete 
med våra samarbetspartners, där innehåll såväl som praktisk tillämpning skall granskas och 
utvärderas. Därtill skall föreningens arbetsmarknadsmässa, Juristdagarna, effektiviseras och 
professionaliseras. Slutligen skall de Svenska Juridiska Mästerskapen erbjuda studenterna 
chansen att få uppvisa sina praktiska juridiska kunskaper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


