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Välkommen till Alumnidagen 
och Bertil Bengtsson-dagen den 16 maj 2018



Välkommen till Alumnidagen
När detta skrivs pågår de olympiska spelen i 
Sydkorea för fullt. Jag kan, när jag funderar 
över den instundande Alumnidagen, inte 
låta bli att med skräckblandad förtjusning 
bli påmind om markisen av Samaranch, den 
bortgångne Juan Antonio Samaranch Torelló, 
spanjoren som i drygt 20 år var ordförande 
för den Internationella Olympiska Kommit-
tén. Samaranch sa vid avslutningsceremonin 
vid varje olympiskt spel (med ett undantag) 
under sitt ordförandeskap att de genomförda 
spelen var ”the best Olympics ever”. Bara vid 
avslutningsceremonin i Atlanta den 4 augusti 
1996 sa han ”Well done Atlanta” och karaktä-
riserade spelen som ”most exceptional”. 
 Efter var och en av de hittills femton 
Alumnidagar vi genomfört har jag tänkt sam-
ma tanke som Samaranch gav uttryck för så 
många gånger: Det här var den bästa Alumni-
dagen någonsin. Det var naturligtvis ett enkelt 
konstaterande efter den första Alumnidagen 
2003, men efterhand har jag insett att det lig-
ger något av en ödesmättad oro över den tan-
kegången. När har vi nått en nivå så hög att 
den blir omöjlig att överträffa? 
 Nåväl, med programmet för årets 
Alumnidag framför ögonen kan jag ganska 
enkelt notera att vi har skapat riktigt goda för-
utsättningar inte bara för en ”most exceptio-
nal” Alumnidag 2018 utan för att åstadomma

den bästa Alumnidagen någonsin. Vi har 
lyckats engagera en rad hyperintressanta mo-
deratorer, talare och föreläsare som ska dis-
kutera hyperintressanta och -aktuella ämnen 
under den professionella delen av Alumnida-
gen, som återigen, efter att under två år har 
varit hänvisad till Blåsenhus, äger rum i Uni-
versitetshuset, som nu är piffat och fixat på ett 
imponerande sätt. Särskilt glädjande är det 
naturligtvis att vi i år samarrangerar den av-
slutande debatten med Bertil Bengtsson-da-
gen. Bertil har som professor emeritus varit 
en kär gäst vid många Alumnidagar genom 
åren och i år ägnas debatten åt ett av hans fa-
voritämnen, nämligen miljörätten. Det känns 
stort för oss som jobbar med Alumnidagen. 
Mer information om programmet i övrigt hit-
tar Du i den här tidningen.
 Har man inte tidigare varit med om 
den avslutande banketten på någon av stadens 
nationer är det verkligen hög tid att hänga på. 
Och har man varit det, så vet man vad jag 
menar. Umgänget med ”gamla” lärare, forna 
studiekamrater, nutida studenter och nuva-
rande lärare och forskare på Juridicum under 
minst sagt uppsluppna former är ett årligt 
evenemang värt att se fram emot. 
 Jag är övertygad om att vi ses i Uppsa-
la den 16 maj. 

Rolf Johansson

Ordförande, 
Uppsalajuristernas Alumnistiftelse
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Alumnidagen 2018
   NÄR? 16:e maj
 
   VAR?  Seminarierna är i Universitetshuset
  Lunch på restaurang Borgen
  Fördrink i kvarteret Munken
  Kvällens bankett äger rum på Norrlands nation
   Buss kommer gå till Stockholm C kl. 23:30 till  
  priset av 50 kr.

   ANMÄLAN: www.uppsalajuristernasalumnistiftelse.se
  
   Sista anmälningsdag: 23 april 2018
   Kostnad: 1500 kr + moms

   I priset ingår seminarier, kaffe, lunch, fördrink och bankett 
i sann Uppsalaanda

   För den som vill stödja stiftelsens verksamhet finns möjlighet 
att betala in ett valfritt, högre belopp.

Observera att Alumnidagen motsvarar 5 timmar  
fortbildning för medlem i Sveriges advokatsamfund.
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PROGRAM
 

    8:30-9:15 Registrering och kaffe i Universitetshuset
  
    9:15-11:00 Del 1 - välj mellan:

      -  Tiggeriförbud - en fråga om ordning,
          brottsbekämpning, yttrandefrihet eller    
          medmänsklighet?

      -  Ställföreträdares ansvar för skatteskulder
 
    11:00-11:45 Presentation av vinnande uppsatser
 
    11:45-13:15 Lunch på restaurang Borgen
 
    13:15-14:45 Del 2 - välj mellan:

      -  Nolltolerans mot barnäktenskap - vad 
          står egentligen på spel?
     
      -  GDPR - vad innebär de nya reglerna
          i praktiken för bolag och jurister? 

   14:45-15:15 Fika i samarbete med Advokatsamfundet – Mellersta
   avdelningen

    15:15-17:00 Bertil Bengtsson-seminarium 2018:
  Det rättsliga artskyddet - en överlevnadsfråga   
  eller ett hot mot utveckling och tillväxt

    17:15-18:30 Fördrink på Munken, Juridicum

    18:30- Bankett på Norrlands nation

    23:30  Buss till Stockholm Central
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Ställföreträdares ansvar för skatteskuld

Ställföreträdare för en juridisk person har ett personligt betalningsansvar för den juridiska personens 
skatter som inte har betalats på förfallodagen. I praxis har en ställföreträdare ett så gott som strikt 
ansvar för skatteskulderna. En ställföreträdare kan värja sig genom betalningsinställelse och ansökan 
om företagsrekonstruktion eller konkurs senast på förfallodagen. Att denna ordning kan få mycket 
långtgående konsekvenser för småföretagare och styrelseledamöter säger sig självt. Ordningen kan 
diskuteras ur många aspekter, exempelvis varför just staten ska ha rätt till en legal borgen, om ansvaret 
i stället borde grundas på grov vårdslöshet att ådra ett företag skatteskulder, huruvida den 
lägger onödiga hinder i vägen för fortsatt drift vid tillfälliga likviditets-
brister och hur den ställer sig till proportionalitetsprincipen.  

Moderator
Mattias Dahlberg, professor i finansrätt vid Uppsala universitet 
och dekanus vid Juridiska fakulteten i Uppsala

Paneldeltagare
Leonie Selting, advokat, Advokatfirman Leonie Selting Aktiebolag
Kristina Ståhl, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
Torgny Håstad, f.d. justitieråd i Högsta domstolen 

Tiggeriförbud - en fråga om ordning, brottsbekämpning, 
yttrandefrihet eller medmänsklighet?

Tiggeri har blivit allt vanligare. Det har lett till att vissa vill begränsa eller helt stoppa möjligheterna att 
tigga i det offentliga rummet. I Göteborgs kommun röstades det så sent som i november 2017 om ett 
förslag om lokalt tiggeriförbud, men det godtogs inte, och Vellinges förbud har inte stått sig vid dom-
stolsprövning För ett förbud har bl.a. anförts att tiggeri har kopplingar till olika former av kriminalitet 
och att tiggandet medför ordningsstörningar. Mot detta har invänts att en vädjan till förbipasserandes 
medmänsklighet inte utgör något brott eller stör någon allmän ordning. Även det förhållandet att tig-
geri ytterst kan ses som en begäran om hjälp och därmed ett yttrande som skyddas av yttrandefriheten 
har anförts som argument mot ett förbud. På seminariet diskuteras 
dessa omstridda och högaktuella frågor.

Moderator
Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

Paneldeltagare
Ingrid Helmius, universitetslektor i rättsvetenskap vid Uppsala
Universitet
Gunnar Strömmer, partisekreterare Moderaterna
Johanna Westeson, sakkunnig i diskrimineringsfrågor hos 
Amnesty International

Förmiddag
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Bästa examensuppsatser

Varje år tilldelas två studenter som skrivit examensuppsats under det gångna året Alumni-
stiftelsens Pris för Bästa Examensarbete. Handledarna på Juridicum nominerar kandidater 
till priset och en jury inom stiftelsens  styrelse fattar beslut efter en noggrann genomgång. 
Vinnarna tilldelas 10 000 kr vardera och får också presentera sina  uppsatser  på  ett  semi-
narium  under  Alumnidagen.  Vinnarna  kommer att tillkännages på stiftelsens webbplats 
i april. Följande examensarbeten och författare är nominerade till Alumnistiftelsens Pris för 
Bästa Examensarbete 2018.

Tillförarprövningen enligt 2 kap. 4 § st. 1 p. 1 JB 
Ett spörsmål av och om intresse
Författare: Erik Andersson
Handledare: Peter Strömgren

Yttrandefrihetsgrundlagarna och personuppgiftssamlingar 
En resa förbi Sirenernas ö
Författare: Eirik Jungar
Handledare: Inger Österdahl

Verkställighet av domar i mål om klander av skiljedom inom EU
Särskilt om ersättning för rättegångskostnader
Författare: Daniel Palmgren
Handledare: Marie Linton

Eftersyn vid internprissättning av svårvärderade immateriella tillgångar
Kan OECD:s riktlinjer för internprissättning vara vägledande 
för korrigeringsregeln?
Författare: Olle Waller
Handledare: Bertil Wiman

Vad ska det kosta att bo kvar i det gemensamma hemmet?
- En undersökning av förutsättningarna för och beräkningen av
nyttjanderättsersättning mellan makar
Författare: Amanda Wibom
Handledare: Margareta Brattström
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GDPR - vad innebär de nya reglerna i praktiken för 
bolag och jurister? 

GDPR, den nya europeiska dataskyddsförordningen, träder i kraft den 25 maj 2018 och kommer 
att påverka alla, både företag och privatpersoner. Men vad innebär de nya reglerna i praktiken? Vad 
menas t.ex. med att radera data, portabilitet och säkerhetsnivå? Och hur påverkar de kommande 
bestämmelserna om e-Privacy? På papperet kan regelverken se klara ut, men i praktiken kan de tolkas 
på många sätt, särskilt i ett europeiskt och globalt perspektiv med olika kulturella traditioner kring 
dataskydd. Med den snabba tekniska utveckling som drivs av bl.a. jättar som Facebook och Google, 
har lagstiftaren något annat val än att sätta generella regler som sedan lämnas till rättstillämpningen att 
uttolka? Kommer det att ställas ökade krav på ”rimlighet och reson” vid domstolarnas tillämpning och 
bland jurister i allmänhet inom det snabbrörliga teknik- och dataskyddsområdet?

Moderator
Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet

Paneldeltagare
Caroline Olstedt Carlström, advokat & delägare på 
Advokatfirman Lindahl (Stockholm)
Lisbeth Svensson, Group Data Protection Officer, Bisnode
Carolina Brånby, Jurist och policyansvarig vid Svenskt 
Näringsliv

Nolltolerans mot barnäktenskap – vad står egentligen på spel?

Regeringen, opposition och ledande media är inriktade på att barnäktenskap inte ska accepteras i 
Sverige, även om de blivit giltigt ingångna utomlands innan någon av makarna kom till Sverige. Frågan 
har varit föremål för omfattande uppmärksamhet. Under seminariet lyfts olika perspektiv fram. Vilka 
blir de migrations-, familje- och arvsrättsliga konsekvenserna av en ogiltighet? Vad är barnets bästa? 
Ska makarnas egen vilja och gemensamma barn ha någon betydelse i sammanhanget? Och kan Sverige 
alls införa regler om ogiltighet med hänsyn till ingångna 
konventioner och EU-regler?

Moderator
Anna Singer, professor i civilrätt vid Uppsala universitet

Paneldeltagare
Maarit Jänterä Jareborg, professor i internationell privaträtt och 
internationell processrätt vid Uppsala universitet
Christina Heilborn, Programchef på UNICEF
Göran Lambertz, f.d. justitieråd i Högsta domstolen, 
f.d. justitiekansler

Eftermiddag
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Bertil inleder seminariet. Därefter följer ett panelsamtal med rubriken:

Det rättsliga artskyddet - en överlevnadsfråga eller ett hot mot 
utveckling och tillväxt?

Är grodor och lavar viktigare än skogsbruk, vindkraftsutveckling och bostadsbyggande? Ska 
även bofinken och gråsuggan skyddas? Är artskyddet ett hot mot äganderätten, eller är det 
tvärtom en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna fortsätta leva på jorden? FN- 
konventionen om biologisk mångfald trädde i kraft 1993. År 2010 antog världens länder en 
strategisk plan för biologisk mångfald under perioden 2011-2020. Den innehåller en vision, 
målsättningar och arbetsprogram för att rädda den biologiska mångfalden och därigenom 
säkra fungerande ekosystem. Målen i planen ska nås genom att varje land sätter egna mål, 
anpassade efter nationella förutsättningar. Hur ska målen genomföras i Sverige?

Moderator
Gabriel Michanek, professor i miljörätt vid Uppsala universitet

Paneldeltagare
Thomas Elmqvist, professor i miljövetenskap vid Stockholm Resilience Center
Maria Forsberg, jur dr i miljörätt och universitetslektor vid Uppsala universitet
Karin Perers, ordförande Mellanskog
Fredrik Wersäll, hovrättspresident Svea hovrätt och domare i Miljööverdomstolen

Bertil Bengtsson-seminarium 
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Fem snabba frågor med Bertil Bengtsson

Var det roligast att vara justitieråd eller professor?
  -  Justitieråd, då hade jag aldrig en tråkig stund! Som professor däremot händer det          
då och då…

Du är intresserad och kunnig i så många ämnen, vilket ämne tycker du är mest 
spännande?
  -  Jag är miljöintresserad men miljörätten är så stor, om man har ambitionen att 
     hålla kontakten med hela miljörätten så får man det svårt. Så det är svårt att säga,      
     skadeståndsrätten är ju också spännande.

Har du ett favoriträttsfall?
  -  Ja då tänker jag tipsa om det jobbigaste av dem alla; Skattefjällsmålet 
     (NJA 1981 s 1). Det var väldigt spännande.

Vi studenter har fått höra att tre saker som juristutbildningen lär är: 1.  Gå inte i borgen!
2.  Gift dig! 3.  Gifter ni er inte, skriv testamente!
Har du något fjärde bra juridiskt råd?
  -  Mitt råd skulle då vara att utnyttja 
      alla möjligheter till försäkringar!
 
Kommer du på Alumnidagsbanketten 
på Norrlands nation?
  -  Ja, självklart!
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Du är en förebild!

Uppsalajuristernas Alumnistiftelse driver sedan flera år ett mentorskapsprojekt för studenter 
vid Juridicum i Uppsala. Till Mentorskapsprojektet 2017 lyckades vi sammanföra ca 80 
mentor/adeptpar. Det resultatet är vi stolta över. Men då vi varje år har många fler studenter 
som söker en mentor hoppas vi attrahera ännu fler mentorer till årets projekt. Vi söker 
mentorer inom alla yrkeskategorier, och det finns inget krav att du ska ha studerat vid 
Uppsala universitet.

Varför en mentorskapsprojekt?
Tanken med projektet är enkel. Genom att sammanföra juridikstuderande med
yrkesverksamma jurister skapar vi ett givande utbyte för båda parter. För en student är det 
oerhört värdefullt att få insikt i vad som väntar i det framtida arbetslivet och vilka krav och 
förväntningar som ställs på en yrkesverksam jurist. 

För dig som yrkesverksam jurist innebär projektet att du får möjlighet att dela med dig av 
dina erfarenheter och tala om din yrkesroll ur ett annat perspektiv. Du får insikt i vilka krav 
dagens juriststudenter ställer på sin framtida arbetsplats och du får möjlighet att bekanta dig 
med morgondagens juristgeneration.

Hur går det till?
Som mentor blir du matchad med en student 
som delar dina juridiska intressen. Ni sätter 
själva ramarna för ert samarbete, som löper 
under ett kalenderår. Det kan röra sig om att 
ni äter lunch, fikar eller tar en öl tillsammans 
ett antal gånger under året, att du visar adepten 
din arbetsplats eller att ni gör studiebesök på 
något annat håll tillsammans, allt efter vad som 
passar dig och din adept bäst. Som mentor är 
din huvuduppgift att fungera som ett bollplank 
och diskutera studentens funderingar kring 
det framtida yrkeslivet.

Mentorn Alexandra Loyd och adepten 
Henrik Witt-Strömer träffas minst en gång 
per kvartal.

Mentorskapsprojektet
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Varför har du valt att delta i Mentorskapsprojektet?
A: För mig kändes det naturligt att ge tillbaka. Jag hade själv flera mentorer och tyckte det 
     var väldigt värdefullt. Det handlar mycket om att ge tillbaka till Alumnistiftelsen. Och 
     självklart för att det är kul också. 
H: Jag engagerade mig som mentor i uppstartsprogrammet och kände då själv att jag ville ha 
     en mentor för att få lite vägledning i hur det är att vara jurist. Jag kände en stress inför 
     framtiden. Alexandra inflikar ”vilket du inte känner alls nu efter det här året?”

Vad har ni gjort på era möten och har ni några tips? Har ni några ämnen som ni diskuterat 
speciellt?
A: Vi har fikat. Det behöver inte vara så avancerat. Mentorskapet handlar mer om samtalet än 
     att visa upp spexiga saker, men det är klart att det är bra att visa upp arbetsplatsen. Vi har 
     diskuterat studiemotivation, studiero och även konkret om mitt arbete på Centrum för 
     rättvisa och tingsrätten.
H: Det viktiga är att faktiskt ses. Därför är det viktigt att man planerar in det. Alexandra har 
     en regel om att ses en gång per kvartal, och det har vi också gjort. Det har varit högt och 
     lågt. Allt från oro över framtid till praktiska skrivtips.

Vilka tycker ni är de främsta anledningarna till att söka till Mentorskapsprojektet och vad tar 
ni med er?
A: Dels för att få kontakt med utbildningen och framtidens jurister. Det är ju värde fullt för 
     mig också för att få veta vilka frågor som är aktuella på utbildningen nu och vad unga  
     jurister är intresserade av. Och sen är det väldigt kul att lära känna en ny person och 
     kunna hjälpa till om man kan och hjälpa en ung person ut i arbetslivet. Jag vill förmedla 
     att det inte behöver vara så stort, alltså den där framtidsångesten är i backspegeln ganska 
     onödig. Mentorskapsprojektet kan nog hjälpa till att överbygga studier till arbetsliv. 
H: Det ger en bra bild av hur det är att vara och jobba som jurist. Man får något utöver det 
     man får på programmet, som t.ex. praktiska småsaker i en jurists vardag. Det är uppnåbart 
     att bli som sin mentor. Det är mänskliga egenskaper som räknas.
A och H: Nya kontakter. Ett närverk som byggs på.

Kommer ni på Alumnidagen och i så fall, varför kommer ni?
A: Ja, jag kommer! Nostalgi. För att träffa gamla kursare och andra som varit aktiva på 
     universitetet.
H: Ja, jag ska ju vara toastmaster! Det är fem intressanta seminarier.

Intervju: Erika Orstadius & Tove Sjöholm

Vi träffas med mentor-adept paret Alexandra Loyd (29) och Henrik Witt-Strömer (23) 
en kall tisdagseftermiddag i februari på det anrika caféet Vetekatten i Stockholm. Det 
vimlar av folk men vi hittar en perfekt plats i ett hörn längst in, längst upp, där vi slår 

oss ner för att prata om stiftelsens Mentorskapsprojekt.

Intervju med en mentor och en adept
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Styrelsen
    Catarina Barketorp, jur kand 1987, lagman, Uppsala tingsrätt
    Margareta Brattström, jur kand 1990, professor, prefekt vid Juridiska institutionen
    Thomas Bull, jur kand 1992, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
    Mattias Dahlberg, jur kand 1993, professor, dekanus vid Juridiska fakulteten
    Torgny Håstad, jur kand 1967, professor, f d justitieråd i Högsta domstolen
    Maria Ingelsson, jur kand 2001, VP Legal and HR, Automile Inc
    Per-Ola Jansson, jur kand 1970, direktör
    Rolf Johansson, jur kand 1978, advokat (ordförande)
    Petter Asp, jur kand 1995, justitieråd i Högsta domstolen
    Patric Palm, VD, Favro AB
    Magnus Sjögren, jur kand 2000, chefsjurist, Bisnode AB
    Anna Skarhed, jur kand 1977, justitiekansler
    Hanna Söderberg, jur kand 2007, advokat
    Fredrik Wersäll, jur kand 1976, hovrättspresident, Svea hovrätt

    Elsa Malmqvist,  jur stud, verkställande ledamot
    Anna Liliebäck, jur stud, oberoende studeranderepresentant
    Ossian Dittmer Hvarfner, jur stud, representant Juridiska föreningen
    Henrietta Cahn, jur stud, representant ELSA

Arbetsgruppen
 
    Mentorskapsgruppen
    Otto Saviluoto (huvudansvarig), Stefan Golijanen, Miika Kujanpää, Dennis  
    Lindgren

    Sponsorgruppen
    Ella Stenberg (huvudansvarig), Ludvig Lundgren, Måns Widstrand    

    Alumnidagsgruppen
    Henrik Witt-Strömer (huvudansvarig), Emma Simms, Ebba Thoms, Alexander  
    Lindqvist

    Marknadsföringsgruppen
    Meri Djerf (huvudansvarig), Tove Sjöholm, Erika Orstadius, Arzu Kazimova
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Intervju med Magnus Sjögren

Vad arbetar du med idag?
  -  Jag jobbar som chefsjurist för Bisnode Group. Det är ett data - och informationsföretag 
     som idag finns i 18 europeiska länder. Jag började jobba här i augusti förra året. Det som 
     är extra kul med det här jobbet är att det täcker en stor europeisk marknad och det är 
     väldigt centrala frågor som är aktuella för det vi bedriver verksamheten kring. Vi är väldigt 
     tätt på GDPR och e-privacy. Det är väldigt intressanta legala områden som har stor inver
     kan på individen.

Vad kommer GDPR att innebära exakt?
  -  Den stora förtjänsten med GDPR är att den enskilde kommer ha större kontroll och 
     möjlighet till insyn i hur bolag och myndigheter behandlar deras personuppgifter. 
     Det kommer att finnas en helt ny möjlighet till dataportabilitet. Den kommer ge ökad 
     möjlighet för individen att ha koll på vilka personuppgifter som processas och det 
     kommer ställa mycket högre krav på företag att införa två koncept: privacy by design och 
     privacy by default. Det innebär att från och med att GDPR träder i kraft så måste ett bolag, 
     varje gång den utvecklar ett nytt system, väga in faktorn i hur pass ingående de kommer 
     att behandla personuppgifter.

Vad var det som gjorde att du blev engagerad i 
Uppsalajuristernas Alumnistiftelse?
  -  Jo det var såhär…i slutet av min utbildning på 
     90-talet kunde vi välja att skriva uppsats med 
     praktik. På min tid var en termin på 20 p där 10 p 
     var själva uppsatsen och 10 p var att man skulle vara 
     ute på praktik på ett företag. Jag tyckte att det var 
     toppen att ha den här möjligheten för då fanns inte 
     konceptet med att ha en ”mentor”. I praktiken blev 
     det lite som ett mentorskap att få komma ut i 
     arbetslivet. Det tyckte jag var väldigt bra och lärorikt. 
     Så nu när jag själv är jurist och jobbar på ett företag, 
     tycker jag att det nästan är min skyldighet att ställa 
     upp för studenter.

Vi träffade Magnus Sjögren på hans kontor i Solna för att bland annat 
prata om GDPR, Alumnistiftelsen och länken mellan arbetsliv och ut-
bildning. 
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Kickoff för årets Mentorskapsprojekt var på Stockholms nation den 22 februari.

Tycker du att Alumnistiftelsens mentorsskapsprogram är en bra länk mellan utbildning och 
arbetsliv?
  -  Jag tycker att det är en jättebra länk och det är uppskattat att så många yrkesverksamma 
     ställer upp i just mentorskapsprojektet. Jag skulle själv gärna ha haft den möjligheten när 
     jag studerade. Ibland kan man ha andra frågor än de som är relaterade till enbart studierna 
     och det är därför värdefullt att få kontakter ute i arbetslivet som kan ge dig idéer om vad 
     du kan göra efter studierna. Under min tid skulle man följa ett ganska tydligt spår; man 
     skulle studera, sitta ting och sedan jobba på en advokatbyrå. Trots att jag anser att det är 
     ett bra spår att välja, upplever jag idag att synsättet är bredare, vilket jag anser vara är en 
     sund utveckling. 

Är det något du särskilt ser fram emot på Alumnidagen? 
  -  Det är en jättefin kombination av att få komma och träffa både kollegor och sina 
     studiekamrater. Det är också fantastiskt intressanta ämnen och det brukar vara otroligt 
     givande paneldebatter. Sen tycker jag även att det har utkristalliserat sig två olika spår; 
     ett mer kommersiellt och ett som är mer humanjuridiskt. Jag som håller på med mer 
     kommersiell avtalsrätt kan tycka att det är givande även att delta på ett seminarium som 
     inte behandlar det jag dagligen jobbar med. På ganska kort tid spänner de här ämnena 
     därför över väldigt stora områden. Sen är det ju en trevlig bankett på kvällen också 
     *skratt*.

Är det något du slutligen vill tillägga?
  -  Njaa…inte mer än att uppmana alla som inte har varit i Uppsala på Alumnidagen på länge 
     att gå dit - för det är verkligen värt det! 

Intervju: Arzu Kazimova
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Studentorganisationerna

ELSA

The European Law Students’ Association (ELSA) är världens 
största oberoende organisation för och av juriststudenter. 
ELSA har över 50 000 medlemmar i 45 medlemsländer, och 
vill genom att skapa ett internationellt nätverk öka 
juriststudenters och unga juristers förståelse för sin omvärld, 
akademiska förmåga och professionella färdigheter i enlighet 
med visionen ”A just world, in which there is respect for 
human dignity and cultural diversity”.

I Sverige finns sju lokala ELSA-föreningar som samlas genom det nationella nätverket ELSA 
Sweden, och ELSA Uppsala är med närmare 900 medlemmar den största av dessa lokala 
föreningar. Under året har ELSA Uppsala bland mycket annat arrangerat studiebesök hos 
HD, välkomstkvällar för de nya juriststudenterna, seminarieserier och en resa till Strasbourg. 
Under våren arrangeras ännu fler studiebesök och föreläsningar, samt resor till Zürich och 
Bryssel. ELSA Uppsala håller även i kurserna Legal English i samarbete med DLA Piper, och 
Legal Rhetoric i samarbete med Advokatfirman Lindahl.

ELSA Uppsalas största arrangemang, den årliga rättegångstävlingen Moot Court Competi-
tion, i samarbete med Advokatbyrån Delphi går av stapeln i april. Rättegångstävlingen går 
under temat mänskliga rättigheter, och domarpanelen består i år av bland andra Mats Melin, 
Thomas Bull, Martin Mörk, Anna-Sara Lind, Fredrik Bergman och Maria Norman Amanati-
dou. 

I Alumnistiftelsens styrelse finns ett antal studentorganisationer 
representerade. Var och en av dem har en stark koppling till Juridicum 

eftersom de endast riktar sig till juriststudenter. Här följer en kort 
presentation av organisationerna och deras aktuella verksamhet.
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Juridiska föreningen

Juridiska föreningen i Uppsala (JF) är studentkåren för alla 
studenter som studerar vid Juridiska fakulteten vid Uppsala 
universitet. JF grundades 1844 och har sedan 2016 kårstatus.  
JF är partipolitiskt obunden och religiöst neutral. Vi har idag 
mer än 1500 medlemmar och det är finns ungefär 150 ämbeten 
fördelade på ungefär 100 engagerade. Vår verksamhet utgår från 
Jontes stuga som är belägen på Övre Slottsgatan 3 i Uppsala.

JF:s verksamhet utgår från våra tre ben: utbildningsrelaterad verksamhet, studiesocial verk-
samhet och kontakt med arbetslivet. Tack vare vår bredd finns det stor möjlighet att hitta 
något som passar alla individer.

Utbildningsrelaterad verksamhet
JF driver alla utbildningsfrågor och påverkansarbete vid 
Juridiska fakulteten och representerar samtliga studenter 
och doktorander som studerar vid fakulteten. Det innebär 
att det är till oss studenter ska vända sig till om de upplever 
något problem med sin utbildning, har blivit illa behandlad 
av universitetet, har andra frågor eller idéer om saker som 
vi bör driva. JF tillsätter även studentrepresentanter på 
universitetets lokala nivå, vilket är vid Juridiska fakulteten, 
och centrala nivå, vilket är universitetets centrala organ. Allt 
detta är för att värna om studentintresset i alla beslut som fattas. 

Studiesocial verksamhet
JF arbetar för att alla juridikstudenter ska ha en så rolig studietid som möjligt. 
Vi anordnar bland annat insparksveckor, gasquer, baler, idrottsturneringar och pubkvällar.
På Jontes stuga bedrivs dagligen caféverksamhet där det går att köpa kurslitteratur, ta en kaf-
fe, värma matlådan eller sitta på övervåningen och plugga. Vi ger även ut en egen medlems-
tidning som kommer ut några gånger per termin. 

Kontakt med arbetslivet
JF arbetar med att föra samman de olika aktörerna på arbetsmarknaden med studenterna. Vi 
har ett antal partners som vi samarbetar med, och under terminens gång anordnar vi bland 
annat föreläsningar med olika företag, myndigheter, organisationer och byråer. 
Varje höst anordnar vi tillsammans med ELSA Uppsala dessutom Kontaktdagen, som är en 
arbetsmarknadsmässa för Uppsalas juridikstudenter. 

19



Denna tidning kommer från Uppsalajuristermas Alumnistiftelse och går ut till de ca 
11 000 alumner som finns i Alumnnätverkets register. Om tidningen felaktigt har nått 
dig eller om du inte längre önskar få utskick av oss är vi tacksamma om du skickar oss 
ett mail på alumn@jur.uu.se och påtalar detta!
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