
Verksamhetsplan	  	  
-‐	  för	  verksamhetsåret	  2015	  
	  
	  
	  
Bakgrund	  
Under	  det	  gångna	  verksamhetsåret	  har	  fokus	  i	  styrelsen	  legat	  på	  att	  organisera	  
arbetet	  i	  föreningen.	  Under	  det	  kommande	  verksamhetsåret	  önskar	  styrelsen	  att	  
arbetet	  med	  föreningen	  breddas	  och	  fördjupas.	  
	  
Styrelsen	  föreslår	  att	  föreningen	  under	  verksamhetsåret	  arbetar	  med	  följande:	  
	  
Nationell	  samverkan	  
	  
FEMJUR	  finns	  i	  Göteborg	  och	  håller	  även	  på	  att	  starta	  upp	  i	  en	  annan	  
studentstad.	  Att	  fördjupa	  kontakten	  med	  våra	  systerföreningar	  och	  undersöka	  
förutsättningarna	  för	  fortsatt	  samarbete	  mellan	  föreningarna	  är	  ett	  mål	  2015.	  
	  
Andra	  perspektiv	  
	  
De	  föreläsningar	  och	  event	  som	  FEMJUR	  anordnat	  har	  uteslutande	  handlat	  om	  
normer	  och	  problem	  kring	  föreställningar	  om	  kön.	  Styrelsen	  önskar	  att	  
föreningen	  under	  nästa	  verksamhetsår	  jobbar	  för	  en	  breddning	  av	  perspektiv	  i	  
föreningens	  verksamhet,	  så	  att	  även	  andra	  maktstrukturer	  behandlas.	  
	  
Engagemang,	  delaktighet,	  inkludering	  
	  
Från	  att	  fokus	  till	  stor	  del	  legat	  på	  organisering	  av	  styrelsearbetet,	  önskar	  
styrelsen	  att	  blicken	  höjs	  till	  medlemmarna	  under	  2015.	  Värvning	  av	  
medlemmar	  och	  arbete	  för	  att	  engagera	  och	  inkludera	  redan	  aktiva	  medlemmar	  
bör	  vara	  fokusområden.	  
	  
Studieklimatet	  
	  
Om	  årsmötet	  antar	  de	  nya	  stadgarna,	  kommer	  föreningen	  att	  ha	  ett	  nytt,	  fjärde	  
syfte	  inför	  verksamhetsåret	  2015:	  att	  verka	  för	  att	  främja	  ett	  inkluderande	  
studieklimat	  på	  juristprogrammet.	  Styrelsen	  bör	  under	  det	  kommande	  
verksamhetsåret	  arbeta	  med	  att	  inkludera	  detta	  syfte	  i	  föreningens	  arbete.	  
	  
Vision	  
	  
För	  att	  främja	  föreningens	  långsiktiga	  arbete	  föreslår	  styrelsen	  att	  en	  vision	  för	  
FEMJUR	  utarbetas	  under	  2015.	  	  
	  
	  
	  
	  



Mötets	  förslag	  
 
Mötet beslutar att bifoga följande tillägg till verksamhetsplanen: 

• Att hålla en aktivitet riktat mot studenter på terminskurs 1. 
• Att marknadsföra utskottens verksamhet genom att arrangera mingel. 
• Att styrelsen får i uppdrag att kolla av intresset för olika typer av 

profilmaterial och möjliggöra inköp. 
• Att styrelsen undersöker förutsättningarna för att etablera och fördjupa 

kontakter på juridiska fakulteten. 


