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Att-satser
Jag föreslår att stämman beslutar
att införa en aktiv alumnverksamhet för JF:s alumnmedlemmar, exempelvis genom en årlig middag
för alumnmedlemmar, ämbetsmän och medlemmar.
att uppdra åt styrelsen att tillse att en aktiv alumnverksamhet kommer igång, exempelvis genom att
tillsätta en alumnansvarig.
Bakgrund
Juristprogrammet är krävande. Juridiska föreningen har trots det många aktiva. Många aktiva lägger
ner mycket av sin studietid för att förbättra föreningen. När de tagit examen försvinner helt plötsligt
föreningen deras liv. Juridiska föreningen bildades 1844 och har sett ut på många olika sätt sedan
dess.
Idag har JF nästan 100 olika ämbetsmän per termin, och grovt uppskattat hälften av det antalet byts
ut efter ett års tid. Vi har därför väldigt många juriststudenter och yrkesverksamma jurister som varit
JF-aktiva i modern JF-historia. Många yrkesverksamma jurister har väldigt bra minnen från sin tid
som JF-aktiv.
JF ska enligt stadgan (1.2 andra stycket) förmedla kontakt mellan juriststudenter och verksamma
jurister. Enda tillfället för tidigare JF-aktiva jurister att träffa nuvarande JF-aktiva är den årliga
juristbalen, som tyvärr är svår att få biljett till om man inte blir anmodad. Alumnmedlemskap är
reglerat i JF:s stadga (2.6). Det är dock inget som syns i JF:s verksamhet. Jag tycker att det borde
finnas en aktiv alumnverksamhet för att upprätthålla kontakten med yrkesverksamma jurister som
har varit JF-aktiva.
Konkurrerar inte det med Alumnistiftelsen?
JF har ett samarbete med Uppsalajuristernas Alumnistiftelse, som är en helt separat förening. De tre
olika stiftarna ELSA, Juridiska föreningen i Uppsala och Juseks studerandesektion i Uppsala har varsin
representant i stiftelsens styrelse. I styrelsen sitter bland annat JF:s proinspektor.
Alumnistiftelsen delar ut pris för bästa examensarbete, håller Alumnidagen varje år med seminarier
och en avslutande bankett samt har mentorskapsprojektet, som varje år sammankopplar
juriststudenter med yrkesverksamma jurister.
Alumnistiftelsen är alltså en etablerad organisation som håller en viktig verksamhet för just
juristalumner vid Uppsala universitet. Jag tycker såklart inte att JF borde konkurrera med en förening
vi samarbetar med.
Mitt förslag handlar bara om tidigare JF-ämbetsmän och att JF:s kontakt med dem är till nytta för JF
och dess ämbetsmän. Jag tycker att vi ska införa en löpande verksamhet för alumnmedlemmar. Enligt
stadgan kan ”tidigare ämbetsmän” bli alumnmedlemmar. Därför har JF:s alumnverksamhet en

snävare målgrupp och ett annat syfte än Alumnistiftelsen. Om JF får tag i alumnmedlemmar kan JF
marknadsföra Alumnistiftelsens verksamhet och på så sätt uppkommer istället synergieffekter. Winwin. Win-win är bra.

Vad menar jag med ”aktiv alumnverksamhet”?
Syftet med mitt förslag är att JF:s ämbetsmän ska få tillfälle till kunskapsutbyte med
alumnmedlemmar samt att hålla alumnmedlemmar underrättade om JF:s verksamhet i stort. På så
sätt får alumnmedlemmarna i viss mån återuppleva sin studietid och samtidigt får JF lära sig om hur
JF och föreningsengagemang fungerade förut, för att på så sätt förbättra föreningens verksamhet.
Att förbättra föreningens verksamhet är i slutändan till gagn för medlemmarna, vilket är JF:s högsta
syfte.
Jag föreslår att föreningen påbörjar en aktiv verksamhet för att upprätta och behålla kontakt med
föreningens tidigare ämbetsmän. Jag tycker att det skulle kunna göras genom ett återkommande
nyhetsbrev om verksamheten i stora drag samt att hålla en dedikerad middag där nuvarande och
tidigare aktiva kan träffas.

Behövs ett dedikerat ämbete?
Att hålla kontakt med tidigare JF-aktiva kan ta tid. Det är samtidigt en uppgift som i JF borde
betraktas som tidlös, eftersom JF förhoppningsvis alltid kommer ha tidigare ämbetsmän att hålla
kontakt med. Ett nyhetsbrev och en middag faller i praktiken inom ansvarsområden för enheter som
redan finns i JF, nämligen kommunikationsutskottet respektive gasquegruppen. För att inte riskera
att de måste dra ner på annan verksamhet för att hinna med detta arrangemang, samt för att
verksamheten ska kunna bedrivas fullt ut i framtiden, föreslår jag att alumnverksamheten läggs på
ett eget ämbete, Alumnansvarig. Ämbeten är inte särskilt reglerade i stadgan och det finns därför
inga hinder för styrelsen att införa ämbetet Alumnansvarig utan stämmobeslut. Jag föreslår att
styrelsen bör få uppdraget att undersöka hur verksamheten bäst sköts, samråda med berörda
verksamhetsområden inom JF samt vidta verksamma åtgärder, genom ämbeten eller förändring av
befintliga ämbeten, för att starta upp den.
-JF:s stadgas bestämmelser för referens
1.2 Syfte Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att bevaka och medverka i
utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. Föreningen har också till uppgift
att driva studiesociala frågor och arbetslivsfrågor.
Föreningen ska dessutom verka för sammanhållning mellan studenterna vid fakulteten och förmedla kontakt
mellan dem, andra juriststudenter samt verksamma jurister i Sverige och Norden. I studiebevakande och
studiesociala frågor representerar föreningen samtliga studerande vid Juridiska fakulteten vid Uppsala
universitet.
2.6 Alumnmedlemskap Tidigare ämbetsman i föreningen äger rätt att beviljas alumnimedlemskap i föreningen.
Alumnimedlemskap medför inte valbarhet enligt dessa stadgar förutom enligt 2:8, 3:4, 3:5 och 11:1.
Alumnimedlem är skyldig att avlägga särskilda avgifter för varje verksamhetsår.
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