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Föreningskultur	  och	  kontinuitet	  	  
Förra	  verksamhetsplanen	  innefattade	  fokus	  på	  att	  stärka	  föreningskulturen	  och	  känslan	  av	  
gemenskap	  för	  aktiva	  medlemmar	  i	  föreningen.	  Vi	  i	  styrelsen	  vill	  att	  den	  interna	  
sammanhållningen	  bibehålls	  och	  tror	  att	  nästa	  steg	  är	  att	  skapa	  kontinuitet	  i	  verksamheten.	  
För	  att	  få	  kontinuitet	  i	  föreningsarbetet	  behöver	  det	  gemensamma	  ansvaret	  och	  
engagemanget	  för	  aktiva	  medlemmar	  i	  utskotten	  befästas.	  Detta	  görs	  genom	  att	  förtydliga	  
arbetsrutinerna	  och	  förvalta	  resurserna	  i	  föreningen	  på	  ett	  bättre	  sätt,	  till	  exempel	  genom	  
att	  ta	  till	  vara	  på	  de	  aktiva	  medlemmarnas	  erfarenheter	  och	  ge	  större	  ansvar	  genom	  att	  
delegera	  arbetsuppgifter.	  Fokus	  ligger	  alltså	  på	  att	  behålla	  medlemmarna	  och	  få	  dem	  att	  bli	  
ännu	  mer	  aktiva	  och	  engagerade.	  	  
	  	  
Media	  och	  marknadsföring	  
Ett	  viktigt	  mål	  i	  verksamhetsplanen	  för	  2017	  var	  att	  förbättra	  FEMJUR:s	  mediala	  kanaler.	  
Genom	  en	  ny	  hemsida	  och	  grafisk	  profil	  har	  föreningens	  hemsida	  och	  sociala	  medier	  blivit	  
mer	  enhetliga	  och	  lättöverskådliga.	  Styrelsen	  skulle	  vilja	  att	  föreningen	  framstår	  som	  mer	  
professionell,	  enhetlig	  och	  attraktiv	  utåt	  när	  vi	  kommunicerar	  genom	  våra	  kanaler.	  
Dessutom	  ser	  styrelsen	  gärna	  att	  föreningen	  synliggörs	  ytterligare	  på	  sociala	  medier	  och	  ger	  
ett	  aktivt	  och	  tillgängligt	  intryck.	  Detta	  mål	  kan	  uppnås	  genom	  utformning	  av	  
marknadsföringsstrategier	  och	  utveckling	  av	  påbörjade	  riktlinjer	  för	  sociala	  medier.	  Det	  är	  
viktigt	  att	  föreningen	  förmedlar	  seriositet	  och	  visar	  vilka	  FEMJUR	  är,	  samt	  befäster	  rutinerna	  
som	  finns	  i	  föreningen	  kring	  media	  och	  marknadsföring.	  
	  
Strategier	  för	  att	  stärka	  påverkansarbetet	  	  
	  
Styrelsen	  ser	  ett	  behov	  av	  att	  stärka	  FEMJUR:s	  påverkansarbete,	  både	  mot	  juridiska	  
institutionen	  och	  i	  den	  juridiska	  diskussionen	  i	  övrigt.	  För	  att	  utveckla	  påverkansarbetet	  mot	  
juridiska	  institutionen	  behövs	  strategier	  för	  kommunikationen	  inom	  föreningen	  med	  en	  
tydlig	  ansvarsfördelning	  mellan	  styrelsen	  och	  utskotten.	  Detta	  ger	  även	  goda	  förutsättningar	  
för	  påverkansarbete	  i	  samarbete	  med	  andra	  studentföreningar,	  exempelvis	  JF	  och	  
studierådet.	  Under	  2017	  skapades	  Framtidsgruppen	  med	  uppdrag	  att	  ta	  fram	  strategier	  för	  
hur	  föreningen	  ska	  ta	  ställning	  och	  agera	  i	  feministiska	  och	  juridiska	  diskussioner.	  Vi	  ser	  
gärna	  att	  detta	  arbete	  fortsätter	  då	  det	  har	  stor	  betydelse	  för	  föreningens	  riktning	  i	  
framtiden.	  
	  
Inkluderande	  studieklimat	  
Ett	  av	  föreningens	  syften	  som	  återfinns	  i	  stadgarna	  är	  att	  främja	  ett	  inkluderande	  
studieklimat.	  Förra	  verksamhetsåret	  ansåg	  styrelsen	  att	  detta	  syfte	  kunde	  belysas	  mer	  
genom	  exempelvis	  en	  bra	  dialog	  med	  institutionen.	  Styrelsen	  har	  haft	  svårt	  att	  identifiera	  
innebörden	  och	  har	  därför	  inte	  utvecklat	  tydliga	  strategier	  för	  att	  få	  ett	  mer	  inkluderande	  



studieklimat.	  Bristen	  på	  inkludering	  är	  ett	  problem	  på	  juristprogrammet	  som	  behöver	  
belysas	  mer.	  Styrelsen	  ser	  därför	  gärna	  att	  arbetet	  med	  denna	  fråga	  fortsätter	  under	  nästa	  
verksamhetsår.	  	  
	  
FEMJUR	  som	  diskussionsforum	  
Enligt	  stadgarna	  ska	  föreningen	  utgöra	  ett	  diskussionsforum	  för	  feministiska	  frågor	  och	  
normkritik.	  Vi	  ska	  dessutom	  fortbilda	  oss	  i	  dessa	  frågor.	  Styrelsen	  tycker	  att	  detta	  är	  ett	  
betydelsefullt	  syfte	  som	  ska	  få	  mer	  plats	  i	  framtiden.	  Det	  är	  viktigt	  att	  skapa	  tillfällen	  att	  
diskutera	  dessa	  frågor	  både	  inom	  styrelsen,	  utskotten	  och	  mellan	  de	  aktiva	  medlemmarna	  i	  
föreningen.	  Vi	  kan	  till	  exempelvis	  återinföra	  diskussionsforum	  i	  samband	  med	  föreläsningar	  
eller	  försöka	  anordna	  andra	  evenemang	  som	  ger	  medlemmarna	  möjlighet	  att	  diskutera	  
aktuella	  feministiska	  och	  juridiska	  frågor.	  	  
 
	  


