
Förslag till JURO:s vision för 2023

INLEDNING

Sedan 2020 har JURO:s styrelse antagit en vision för innevarande år för att etablera ett tydligt

arbetssätt, kristallisera kärnan i samarbetet samt sprida ordet om JURO. Tidigare års visioner har

berört punkterna MUCF-bidraget, gemensamma projekt, etablering av JURO som aktör och

JURO:s fokusfrågor. Vi föreslår att JURO fortsätter med dessa punkter även under 2023, med

undantag för MUCF-bidraget. I stället bör en ny punkt benämnd “bidrag” finnas med.

Meningen och intentionen med att fastställa en vision och mål för 2023 är att styrelsen

tillsammans ska komma fram till vad som är av intresse för JURO:s verksamhet. Det innebär att

det som följer nedan endast är ett förslag till vilket ni uppmanas till att komma med fler, nya och

andra tankar.

BIDRAG

Frågan om MUCF-bidraget har under flera år varit en av JURO:s viktigaste framtidsfrågor och

under 2022 gjordes en ansökan om bidrag från Myndigheten för ungdoms- och

civilsamhällesfrågor, MUCF. Den 18 januari 2023 avslog myndigheten JURO:s ansökan. På

grund av de förhållandevis stora hinder som står i vägen för att ansökan ska beviljas anses denna

fråga inte längre vara aktuell.

Visionen för 2023 bör istället fokusera på att ansöka om och förhoppningsvid bli beviljade någon

annan typ av bidrag. Det som främst har aktualiserats är organisationen SESUS, Sveriges största

ungdomsorganisation för medlemmar på högskolor och universitet. Dess syfte är att stötta

demokratiska studentorganisationer kopplade till Sveriges lärosäten. Medlemskap i SESUS ger

studentorganisationer möjlighet till ett årsbidrag samt rätt att ansöka om projektbidrag och

materialutlåning. Under 2023 föreslår därför presidiet att medlemskap i SESUS ska undersökas

närmare och att en ansökan bör lämnas in.
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GEMENSAMMA PROJEKT

JURO är den enda gemensamma och nationella rösten för juriststudenter, tillsammans har vi en

unik slagkraft och styrka. Genom att tillsammans angripa nationella problem inom

juristprogrammet samt juristbranschen kan vi göra en stor påverkan. Vår vision är att arbeta

vidare med projekt av nationellt intresse för att skapa respekt och förtroende bland likväl

studenter som fakulteter, näringslivet och staten.

De gemensamma projekten har visat sig hanteras som bäst genom arbetsgrupper i syfte att driva

frågor inom JURO samt utveckla organisationens arbete och anseende. Vår önskan är därför att

denna arbetsform fortgår även under verksamhetsåret 2023. De arbetsgrupper som initierades

föregående verksamhetsår har antingen avslutats eller så har arbetet slutförts.

Vi föreslår att en arbetsgrupp startas som fokuserar på en revidering av JURO:s stadgar. Detta

lades fram i visionen för 2022 men inget arbete drog igång på riktigt. Tanken är, likt föregående

år, att arbetet med revideringen och förslag på utkast ska tas fram inom presidiet och

arbetsgruppen ska därför inte belastas med denna arbetsuppgift, istället ska arbetsgruppen

fungera som en referensgrupp som ska kunna läsa och kommentera utkasten för att säkerställa att

det förslag som i slutändan läggs fram till hela styrelsen är genomarbetat och har stöd, samtidigt

som det inte ska bli ett arbetstungt moment för styrelsen. Tidsplanen för den här arbetsgruppen är

att en arbetsgrupp ska kunna sättas samman på nästa styrelsemöte, att arbetet med utkast kan

fortgå inom presidiet under vårterminen och sommaren och att arbetsgruppen ska ges utrymme

att kommentera utkastet/utkasten under höstterminen fram till och med årsmötet. En första

klubbing bör eftersträvas under årsmötet hösten 2023 följt av ett extra insatt årsmöte efter

årsskiftet.

Ytterligare en eller flera arbetsgrupper föreslås utformas för att arbeta med den nedan framlagda

fokusfrågan för verksamhetsåret.

ETABLERING AV JURO SOM AKTÖR

JURO ska eftersträva att etablera sig som aktör gentemot NJUG samt beslutsfattande instanser

inom samhället. Etablerandet av JURO som aktör ska därigenom möjliggöra för organisationen
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att genomdriva ett påverkansarbete i frågor av vikt för medlemsföreningarna och dess

medlemmar.

JURO:s vision under 2022 var att organisationen skulle bli mer välkänd och förtroendeingivande

på samtliga av lärosätena. Visionen för kommande verksamhetsår föreslås vara att fortsätta på

detta spår och aktivt arbeta med detta, främst genom sociala medier och det nyetablerade

instagramkontot. Detta förutsätter att samtliga medlemsföreningar bidrar att dela och publicera

material som presidiet tillhandahåller.

Det anses vara av värde för JURO att göra sig mer välkänt gentemot liknande nationella

organisationer, såsom Priks, PolRiks och U9. Presidiet föreslår därför att kontakt etableras med

dessa organisationer med förhoppningen att vi ska inspireras av liknande organisationers

arbetssätt.

FOKUSFRÅGOR

På styrelsemötet i Karlstad den 29 februari 2020 beslutades det att JURO ska arbeta med

fokusfrågor. Frågorna beslutades då att vara två till antalet och väljas en per år för två år åt

gången. Fokusfrågorna ska fastställs på verksamhetsårets första möte.

De fokusfrågor som har behandlats inom JURO är:

● 2020–2021: Psykisk ohälsa

● 2021–2022: Framtidens jurist med anledning av pandemins effekter och förändringar som

digitalisering orsakar på både utbildning och arbetsmarknad

● 2022-2023: Psykisk hälsa

Styrelsen skulle enligt den etablerade ordningen valt en fokusfråga som skulle ersätta

“Framtidens jurist”. Presidiet föreslår att någon ytterligare fokusfråga inte väljs för

verksamhetsåret 2023 för att fullt fokus ska kunna läggas på frågan om psykisk hälsa. Vi är dock

öppna för förslag på en fokusfråga från övriga styrelseledamöter.
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