
 

Verksamhetsberättelse  
för verksamhetsåret 2015 

Styrelsen 
Styrelsen bestod fram till 23 september 2015 av: 

Emma Moderato Ordförande 
Anna Bergqvist Vice ordförande 
Linnea Carlsson Kassör 
Rasmus Zamore Ledamot 
Lisa Aspengren Ledamot 
Sofia Sars  Ledamot 
Sofia Rohdin  Ledamot 

Petter Isoz  Suppleant 
Alice Grudd  Suppleant 

Den 23 september 2015 hade föreningen ett extrainsatt årsmöte med fyllnadsval till styrelsen. 
Efter fyllnadsvalet bestod styrelsen av: 

Rasmus Zamore Ordförande 
Anna Bergqvist Vice ordförande 
Frida Larsson  Kassör 
Petter Isoz  Ledamot 
Lisa Aspengren Ledamot 
Sarah Nordström Ledamot 
Sofia Rohdin  Ledamot 

Ellinor Hagman Suppleant 
Alice Grudd  Suppleant 

Under året hade styrelsen totalt 22 sammanträden. 

Medlemmar 
Den 31 december 2015 hade föreningen 217 medlemmar, varav 94 förvärvade medlemsskap 
under 2015.  



Verksamheten i korthet 
Verksamhetsåret 2015 har varit det första hela verksamhetsåret för Feministiska 
Juriststudenter Uppsala. Föreningens verksamhet under 2014 bestod till stor del av att bygga 
upp föreningen från grunden, genom att bygga upp en medlemsbas och arbeta fram rutiner för 
föreningsarbetet. Under verksamhetsåret 2015 har det varit möjligt att istället fokusera på att 
utveckla föreningens verksamhet och skapa mervärde för föreningens medlemmar.  

Ett mål för verksamhetsplanen 2015 var att styrelsen skulle verka för att fördjupa kontakten 
med våra systerföreningar. Styrelsen har under det gångna året arbetat på att utveckla 
föreningens kontaktnät och att bli en erkänd organisation på Sveriges juristutbildningar. 
Under året har FEMJUR Uppsala hjälpt till vid uppstarten av FEMJUR på 
juristutbildningarna vid Stockholms, Göteborgs och Lunds Universitet.  Representanter från 
styrelsen var också på plats vid en konferens vid Umeå Universitet, Nordic Conference on 
Law and Gender, där vi fick möjlighet att knyta kontakt många intressanta personer med 
kunskaper inom det genusrättsliga området.  

FEMJUR Uppsala har även blivit en kårförening under Uppsala studentkår. Som ett steg i att 
stärka föreningens ekonomi har vi ingått sponsringsavtal med Advokatfirman Kornhall, Jusek 
och Fackförbundet ST. 

Den största delen av föreningens praktiska verksamhet har dock bedrivits med hjälp av aktiva 
medlemmar i de fyra arbetsutskotten: föreläsningsutskottet, eventutskottet, marknadsutskottet 
och granskningsutskottet. Utskotten har arbetat både tillsammans och var för sig för att ordna 
intressanta och roliga aktiviteter för föreningens medlemmar. 

Föreläsningsutskottet har under året anordnat 10 föreläsningar med spännande föreläsare som 
JK Anna Skarhed, Petter Asp och Thomas Bodström. Verksamhetsplanen 2015 angav som 
mål att föreläsningarna skulle bredda antalet perspektiv som togs upp i föreläsningarna. 
Styrelsen anser att det målet är uppnått. Utskottet har också tillsammans med eventutskottet 
anordnat välkomstföreläsningar med mingel för nyblivna juriststudenter i Uppsala, så att de 
får chansen att lära känna FEMJUR.  

Eventutskottet har anordnat flera roliga aktiviteter för föreningens medlemmar. Utskottet 
ansvarade bland annat för firandet av föreningens ettårsdag den 8 maj, och har under året även 
bjudit in till kick off med middag på Snerikes vid terminsstarterna. 

Som ett led i 2015 års verksamhetsplans mål att värva nya medlemmar har marknadsutskottet 
haft en viktig roll. De har ansvarat för att designa affischer, flyers och annat reklammaterial 
till föreningen. Inte minst har utskottet hjälpt föreningen att få nya medlemmar genom att 
arrangera FEMJUR:s medverkan på Kontaktdagen samt under deltagande vid vårterminens 
reccevecka 2016, och genom att bistå föreläsningsutskottet med medlemsvärvning och 
försäljning av tygkassar under varje föreläsning.  

Granskningsutskottet har under året gjort ett stort och viktigt jobb med att utvärdera 
studieklimatet på juristprogrammet i Uppsala och genom att ur ett genusperspektiv granska 



den kurslitteratur som används på utbildningen. Dessa två utvärderingar mynnade ut i ett 
öppet samtal med representanter från juridiska institutionen, där moderatorer och publik fick 
möjlighet att ställa krav på ett bättre studieklimat och ett större utrymme för kritiska 
perspektiv på juridiken i grundutbildningen.  


