Välkommen till Uppsalajuristernas

ALUMNIDAG
den 8 maj 2007

Alumnidagen omfattar FEM TIMMAR
vidareutbildning för medlem i SVERIGES
ADVOKATSAMFUND
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Välkommen till Alumnidagen den 8 maj 2007
I år genomför Uppsalajuristernas Alumnistiftelse för femte året en Alumnidag
i Universitetshuset i Uppsala. I den här tidningen kan Du bl.a. läsa det mesta om
årets program. Jag är helt övertygad om att Du kommer att tycka är programmet är
fantastiskt intressant. Vi har som vanligt lyckats förmå några av de mest intressanta
experterna att tala om några av de mest aktuella och intressanta ämnena på den
politiska och juridiska agendan. Allt detta och därtill återseendet av Juridicum,
Jontes stuga, Universitetet, Stockholms Nation, studiekamrater, ”gamla” lärare och
forskare och en hel del annat erbjuder vi Dig under Alumnidagen. Det finns ingen
tvekan om att utbytet på alla plan av att vara med på Alumnidagen vida överstiger
kostnaden för och mödan av att delta. Dessutom bidrar Du till Alumnistiftelsens
verksamhet genom att delta på Alumnidagen. Anmäl Dig redan nu, så är Du säker
på att Du får plats.

Foto: Alex Giacomini

A lla aktiviteter som Alumnistiftelsen ägnar sig åt går ut på att ge stöd åt
verksamheten vid Juridicum och åt dess studenter. Jag tror mig kunna säga att
vi under de drygt fem år Alumnistiftelsen funnits lyckats bygga en ganska stabil
plattform att arbeta från. Vi har skapat en medvetenhet hos alumnerna (bl.a.
hos Dig) om vår existens och verksamhet. Vi har etablerat ett väl fungerande
samarbete med Juridicum, dess ledning och dess lärare och forskare, och hos dem
skapat ett förtroende för vår verksamhet. Vi har gjort oss synliga bland studenterna
och bidrar i någon mån, t.ex. genom mentorskapsprogrammet, positivt till
studenternas förutsättningar att genomföra juristutbildningen på ett bra sätt.

Foto: Anders Lindell

Det är nu dags att ta nästa steg i utvecklingen av Alumnistiftelsens verksamhet.
Vi för diskussioner med Juridicums och Universitetets ledning om hur vi kan
samarbeta för att skapa ytterligare resurser till Juridicum och om formerna för
vårt stöd till Juridicum och dess verksamhet. Det är min ambition att återkomma
om detta framöver, men jag vill redan nu förutskicka att jag tror att det finns ett
ordentligt utrymme för oss alumner att i olika former, inte minst ekonomsikt,
bidra till att öka förutsättningarna för Juridicum att förbättra verksamheten.
Just nu gäller det att finna former för detta som vi alumner, Juridicum och
Universitetet gemensamt är tillfreds med. Att vi alumner (Du och jag och alla
andra) är beredda att ge tillbaka något av allt det positiva under studietiden och
därefter som Juridicum bidragit till att skapa är jag helt övertygad om. Med
gemensamma ansträngningar kommer vi att kunna åstadkomma underverk! Men,
som sagt, mer om det framöver. Först skall vi genomföra årets Alumnidag med
Dig som deltagare.

Välkommen!
Rolf Johansson
Ordförande,
Uppsalajuristernas Alumnistiftelse

Denna tidning skickas hem till dig som tagit juristexamen vid Uppsala universitet.
Adresserna har vi fått från SPARregistret genom matchning mot Juridicums examenslistor. Om du av misstag erhållit denna skrift, eller inte önskar erhålla ytterligare
information från oss, så ber vi dig vänligen att skicka ett mail till: alumn@jur.uu.se.
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Mentorskapsprojektet

En bro mellan utbildning och arbetsliv
Text: Linnea Blommé

Advokaten Per Åberg och juriststudenten
Charlotta Törnell träffades för snart ett år sedan
genom Alumnistiftelsens mentorskapsprojekt då
Charlotta läste termin 6 på juristprogrammet.
Under året som gått har Per och Charlotta
träffats ungefär en gång i månaden för att prata
om Charlottas framtid, arbetslivet som jurist,
och juridik i allmänhet.
- Vi brukar oftast träffas på stan och äta lunch
tillsammans. Ibland har vi gått ut och tagit en öl
eller after work, berättar Charlotta. Vi har även
gått på konsert i universitetsaulan tillsammans ett
par gånger. En dag fick jag också följa med Per på
hans arbetsplats vilket var jättespännande.
Syftet med mentorskapsprojektet är att
överbrygga gapet mellan juristutbildningen och
arbetslivet genom att ge studenter en inblick i
en yrkesverksam jurist vardag. Som mentor åtar
man sig att finnas till hands för en student vid
juristutbildningen under ett års tid och dela med
sig av sina egna erfarenheter som yrkesverksam
jurist.
- Juristutbildningen är väldigt teoretiskt inriktad,
berättar Charlotta. Som student har man ofta
väldigt stor respekt för de yrkesverksamma jurister
man träffar under utbildningen och vågar sällan
ställa de där frågorna man går och funderar på.
Mentorskapsprojektet ger en inblick i en jurists
vardag och en chans att ställa alla de där ”dumma”
frågorna man har.
Per arbetar på Advokatfirman Wijk & Nordström
i Uppsala och har mångårig erfarenhet av
affärsjuridik. Charlotta har precis avslutat
fördjupningskursen Kommersiell avtals- och
processrätt.
- Jag och Per har haft väldigt många diskussioner
om processrätt eftersom vi båda tycker det är
spännande och Per har praktisk erfarenhet av detta.
Jag brukar fråga Per om saker jag funderat på efter
seminarier till exempel. Men vi pratar också om
mycket annat, som familj och resor.
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- Som mentor kan man bidra på många olika sett,
berättar Per. Man kan till exempel hjälpa till med
studieteknik, berätta om arbetslivet eller guida
studenten inför kursval och exjobb. Många studenter
väljer kurser efter hur de tror att arbetsmarknaden
ser ut. Som mentor kan man stötta studenten att
välja de kurser han eller hon tycker är roligast.
De yrkesverksamma juristerna som ställer upp
i Alumnistiftelsens mentorskapsprojekt åtar sig
att vara mentor åt en adept under ett års tid. Per
menar att trots att många jurister arbetar mycket
så behöver man inte vara rädd för att projektet
skall ta mycket tid. Man kan till exempel ses på
lunchen, maila eller prata i telefon.
- Att vara mentor är givande inte bara för att man
känner att man bidrar med något för studenten,
menar Per. Det är spännande att lära av sin adept
och till exempel få veta hur undervisningen går till
nu för tiden. Dessutom är det en väldigt trevlig,
givande och social kontakt.
- Däremot är det viktigt att tänka på att man inte
ska ha sin mentor som hjälp att rätta PM eller för
att få in en fot på mentorns arbetsplats, poängterar
Charlotta.
Både Per och Charlotta är mycket nöjda med
året som gått. Per har fungerat som ett bollplank
för Charlotta och kontakten har gett många
intressanta diskussioner dem emellan. Trots
att projektet formellt sett är över är Per och
Charlotta säkra på att de kommer att fortsätta
ses då och då.
- Per har blivit som en god vän till mig det här året,
berättar Charlotta. Vi har haft mycket intressanta
saker att prata om och kommer alldeles säkert att
fortsätta ses så och då även i framtiden.
I år har vi lyckats skapa 75 st mentor/adept par.
Vi söker fler mentorer. Är du intresserad?
Maila oss: mentor@jur.uu.se

Jurister som ger resultat

Per Granström
Advokat, delägare, Stockholm
Inriktning: Aktiemarknadsrätt,
bolagsrätt, finansiering,
företagsöverlåtelser

Oscar Brandin
Advokat, delägare, Linköping
Inriktning: Obeståndsrätt,
rekonstruktioner, tvistelösning

Caroline Ygge
Advokat, Göteborg
Inriktning: Immaterialrätt,
IT och telekommunikation
offentlig upphandling

Aktiemarknadsrätt
Arbetsrätt
Bolagsrätt
Entreprenadrätt
EU- och konkurrensrätt
Fastighetsrätt
Finansiering
Franchising och distributionsrätt
Företagsöverlåtelser
Försäkringsrätt
Immaterialrätt
IT och telekommunikation
Life Science
Marknadsrätt
Miljörätt
Obeståndsrätt, rekonstruktioner
Offentlig upphandling
Politiker- och myndighetskontakter
Skatterätt
Tvistelösning

I advokatfirman Delphi & Co hittar du
drygt 90 duktiga specialister. Tillsammans
erbjuder vi hela bredden av kvalificerad
affärsjuridisk rådgivning. Från kontor i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping
och Norrköping.
Ditt stöd i affärer och utveckling
www.delphilaw.com
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Välkommen tillbaka!
Som alumn är du en mycket viktig partner
och ambassadör för Uppsala universitet.
Uppsalajuristernas
Alumnistiftelse
är
föregångare inom området, och det är med
stor tillfredsställelse jag konstaterar att
årets Alumnidag erbjuder ett lika intressant
och utvecklande program som de tidigare
återträffarna.
Att erbjuda en juristutbildning förpliktigar. När
Uppsala universitet nyligen sammanställde
drygt 4 000 tidigare studenters synpunkter
på sin utbildning visade det sig att juristerna
tillhörde våra allra mest nöjda alumner.
I nästan alla kategorier var den juridiska

Foto: Tommy Westerberg

fakultetens tidigare studenter positiva till sin
studietid och utbildningens innehåll.
Ett examensbevis är ändå inte målet för
den vetgiriga människan. Juristernas
alumnistiftelse har tagit fasta på denna
sanning. Jag hoppas att Uppsala
universitet fortsätter att vara en självklar
samarbetspartner för dig som vill utvecklas,
både professionellt och socialt. En viktig
komponent i lärandet är att också bejaka
glädjen. Jag hoppas och tror att kontakterna
med Uppsala universitet och juristernas
alumnistiftelse skänker dig både glädje och
viktiga kunskaper även fortsättningsvis.
Välkommen tillbaka till ditt universitet.
Anders Hallberg
Rektor Magnificus
Uppsala universitet

__________________________________
Hovslagargatan 5 | Box 16097 | 103 22 Stockholm
Telefon: 08-614 64 00 | Telefax: 08-678 09 25
Hemsida: www.danowsky.se

Studenten som redan beslutat sig för att bli en aktiv alumn
Alumnistiftelsens verkställande ledamot inför alumnidagen 2007
Text: Natalie Franke

För närvarande läser Sanja Djukic på termin 7
och kombinerar studier med ett engagemang
i Uppsalajuristernas Alumnisftiftelse. Efter
3,5 års engagemang i stiftelsen är Sanja den
första kvinnliga studenten med posten som
styrelsens verkställande ledamot. Till hösten
väntar en eventuell tjänstgöring som tolk i
Kosovo.
Hur uppstod ditt intresse för Uppsalajuristernas Alumnistiftelse?
Jag kommer ihåg den första banketten jag var
på. Då läste jag på termin 2. Vid bordet blev
jag placerad mellan justitiekanslern och ett
justitieråd. Mittemot mig satt en professor i
straffrätt. Jag var livrädd och visste först inte
alls hur jag skulle kunna bidra i konversationen.
Det visade sig att de inte var så farliga som jag
trodde (skratt). Samtalen flöt på och det blev
en väldigt trevlig och intressant kväll. Det
var då jag kände att jag ville engagera mig i
Uppsalajuristernas Alumnistiftelse.

Vad betyder Alumnidagen för dig?
Alumnidagen är en naturlig knytpunkt
för gamla och nya studenter att träffas och
umgås. Som student är det värdefullt att få
möjligheten att träffa personer från arbetslivet
och få en inblick i sitt framtida yrkesliv.
Arbetet i alumniverksamheten innebär en
unik möjlighet att få vara med och bidra
till utvecklingen av sin fakultet samtidigt
som man skapar en viss gemenskap mellan
yrkesverksamma jurister och studenter.
Det är väldigt roligt med gamla studenter
som återvänder till sin universitetsstad.
Jag kommer absolut vara en aktiv alumn i
framtiden.
Hur vill du göra Alumnidagen ännu bättre?
Marknadsföringen av Alumnidagen är
otroligt viktig. I år försöker vi nå ut till ännu
fler alumner än vi gjort tidigare år. Uppsala
universitet har även anställt en fundraiser
som har fått i uppgift att undersöka nya vägar
för att erhålla ekonomiskt stöd. Det finns
klara paralleller där med vår verksamhet.
Hur ser dina förväntningar ut inför årets
Alumnidag?

Förra årets Alumnidag var välbesökt....Foto: Martin Ceije

Det kommer att bli en väldigt lärorik dag
med flera intressanta föreläsare som är
experter inom sina respektive rättsområden.
Min målsättning är att årets Alumnidag skall
bli den bästa hittills och att den lockar ännu
fler alumner än tidigare år. Det kommer
att bli ett kärt återseende för de alumner
som återvänder till Uppsala - Sveriges bästa
universitetsstad.
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INFORMATION OM ALUMNIDAGEN 2007
Tid och datum
Plats
Kostnad
Vad ingår?

Anmälan

Den 8 maj 2007 med start kl 09.00
Universitetshuset
1000 kr + moms
I avgiften ingår, förutom seminarierna,
kaffe och te, lunch, samt kvällens härliga
trerätters bankett med öl och vin eller
alkoholfritt alternativ
Sker på nätet www.alumn.uu.se/jurist

SISTA ANMÄLNINGSDAG DEN 27 APRIL
Alumnidagen omfattar FEM TIMMAR vidareutbildning för medlem i SVERIGES ADVOKATSAMFUND
Studenter deltar kostnadsfritt i mån av plats efter anmälan per mail till alumn@jur.uu.se

Prova magasinet om
affärsjuridik i praktiken
Den enda tidningen som belyser branschen och rättsutvecklingen
ur ett brett och praktiskt perspektiv.
PointLex Legala Affärer går även på djupet med sin höga redaktionella nivå och branschnärvaro. Genom återkommande temanummer och ett debattforum får läsarna fördjupad kunskap i
olika områden inom affärsjuridiken.
Varje nummer har gästskribenter som är praktiskt verksamma jurister och som delar med sig av sin specialistkompetens.

Beställ prenumeration
www.legalaaffarer.se eller ring Titeldata på 08-617 23 80.

NU ÄR D
EN

SVERIG HÄR!
FRANCHES FÖRSTA
ISELAG
VI AN

PRIS 97:| NOVEMB
ER

ALYSERA
R OCH G
ER TIPS

8 RÄTT
BOLAG SOMRÅDEN
VÄLJERSJURISTER
BORT
FLYKTEN
ADVOKA FRÅN
TBYRÅE
RNA

MENTOR
SKAP

– ETT LY
FT FÖR B
OLAGSJ
URISTER
NA

InfoTorg 113 90 Stockholm

2006 |
NR 7

1. Den moderna reproduktionstekniken
– en utmaning för familjerätten

alumnidagens program 8 M
09-00-09.55 Regi
10.00-12.00 Sem

Många som tidigare inte kunde bli föräldrar kan idag bli det med hjälp
av nya metoder för assisterad befruktning. Tekniken används också i en
ökande omfattning; att få bli förälder har kommit att ses som en rättighet.
Sperma- och äggdonation samt surrogatmoderskap är företeelser som ställer
lagstiftare och rättstillämpare inför helt nya situationer. Vem skall rättsligt
anses som mor, far eller förälder och på vilken grund? Och vad är barnets
bästa?

Talare:
		
		
Moderator:

A nna Singer, Docent, jur. dr. Uppsala universitet
K atarina Westerlund, Universitetslektor, teol.dr.
Uppsala universitet
Å ke Saldeen, professor em. Uppsala universitet

A. Singer

Talare:
		
		
		
Moderator:

Elisabet Falemo, Statssekreterare,
Miljödepartementet
Ulf Bjällås, Hovrättslagman, Svea hovrätt
Staffan Westerlund, Professor, Uppsala universitet
Torgny H åstad, Justitieråd

13.30-15.00 Sem

E. Falemo

Talare:
		
Moderator:
		

Bo Eklöf, Styrelseordförande, Skandia Liv
Gunnar Ek, Vice ordförande, Aktiespararna
Svante Johansson, Docent, Stockholms 			
universitet, Partner, Linklaters

U. Bjällås

S. Westerlund

FIKAP
15.00-

T. Håstad

5. Fientliga bud på svenska börsbolag
Anbud till aktieägare att, i avsaknad av eller mot styrelsens och ledningens
rekommendation, sälja aktierna i börsbolag - fientliga bud - har blivit allt
vanligare i Sverige och avser allt större värden. Det antas att sådana bud
också blir vanliga (eller vanligare) under de kommande åren. Detta reser
frågor, som diskuteras vid seminariet, om effekterna på näringslivets struktur och långsiktighet, liksom om regelsystemet (lagstiftning, europeiska börsregler och privata regler av börsrättslig karaktär) ger erforderligt stöd och
skydd.

LUN
12.00på Salu

Å. Saldeen

3. Miljöpolitik och juridik
Har politikerna lämnat för mycket makt över samhällsutbyggnaden till
miljödomstolarna? Eller försöker de runda lagen och domstolarna när det
passar? Finns det exempel på att politikerna har abdikerat från sitt ansvar?
Eller handlar exemplen snarare om att de har tagit för sig mer än de borde?
Vilket ansvar kan läggas på domstolarna för en hållbar utveckling?

K. Westerlund

15.30-17.30 Sem

B. Eklöf

G. Ek

S. Johansson

KVÄLLSPROGRA

17:30 Mingel på

18 dk Bankett St

Maj 2007 I universitetshuset
istrering och kaffe
2. Strängare straff?
minarium 1 eller 2
Kräver medborgarna strängare straff? Vad har straffvärde-tänkandet
inneburit för utvecklingen av kriminalpolitiken och straffnivåerna i
domstolarna? Vart går utvecklingen nu?
M. Graner

L. Holmqvist P. O. Träskman

NCH
-13.20
uhallen

S. Heckscher

Talare:
Per Ole Träskman, Professor, Lunds universitet
		
Lena Holmqvist, Universitetslektor, Uppsala
		
universitet
		
M agnus Graner, Statssekreterare,
		
Justitiedepartementet
Moderator	Sten Heckscher, President, Kammarrätten

4. Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examensarbete

minarium 3 eller 4

De två vinnarna av Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examensarbete presenterar sin respektive uppsats tillsammans med sin handledare. Mer information om priset och de nominerade finns på sidan 10.
Student X

Student Y

Talare:	Student X
		Student Y

PAUS
-15.25

6. Krigsförbrytardomstolar

minarium 5 eller 6

H. Corell

AM (se sidan 11):

å Jontes Stuga:

tockholms Nation

I. Österdahl

I. Cameron

Under en 15-årsperiod har det skett något av en revolution inom
den internationella straffrätten: världen har plötsligt fått se särskilda
krigsförbrytardomstolar för före detta Jugoslavien, Rwanda och Sierra Leone,
och en stående internationell brottmålsdomstol har upprättats. Nu verkar
det äntligen vara möjligt att utkräva ansvar för folkmord, krigsförbrytelser
och brott mot den humanitära rätten av diktatorer och krigsherrar. Men
krigsförbrytartribunaler är inte fria från allvarlig kritik. Är det verkligen så
att rättegångar mot misstänkta krigsförbrytare har någon mätbar preventiv
effekt? Bidrar rättegångar verkligen till försoning i ett krigshärjat samhälle?
Får vi m a o ”valuta för pengarna” från krigsförbrytardomstolarna?

Talare:
		
		
Moderator:

H ans Corell, f.d. rättschef och biträdande 		
generalsekreterare, FN
Inger Österdahl, Professor, Uppsala universitet
Iain Cameron, Professor, Uppsala universitet

Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examensarbete
Nedanstående författare och uppsatser har av respektive handledare nominerats till Alumnistiftelsens
Pris för Bästa Examensarbete. Två pristagare kommer att utses av Alumnistiftelsens styrelse under
mars månad. Beslutet kommer att presenteras på Alumnistiftelsens hemsida, där också de två
vinnande examensarbetena kommer att läggas ut. Vid ett av seminarierna under Alumnidagen
kommer de två pristagarna att presentera sina examensarbeten.

De nominerade är:
M aria Agius, folkrätt. The Invocation of Necessity in
International Law.
K arl Berlin, processrätt. Erkännande och
verkställighet av domstolsavgöranden och skiljedomar
ur ett europeiskt integrationsperspektiv.
Emanuel Beyer, internationell rätt. The Security
Council and Resolution 1540. A Law- maker Above
the Law?

Linnéa Johansson, internationell skatterätt.
Gränsöverskridande resultatutjämning och
etableringsfriheten - En analys av utvecklingen efter
Marks & Spencer ur ett svenskt perspektiv.
Christiana Lyrestam, europarätt. Ett utvidgat
förbud mot könsdiskriminering - ett steg mot ökad
jämställdhet?
Sara Törnblom, processrätt. Svenska domstolar som
politisk arena - en komparativ analys.

Lovisa H alje, processrätt. Tillbaka till konfliktlösning?
K ajsa Walleng, civilrätt: Äktenskapsförord - empirisk
Straffprocessens funktioner i ett brottsofferperspektiv.
studie och analys av ogiltiga villkor.
H anna Holmgren, civilrätt. Hälsa och
konsumentskydd. EU:s reglering av två överlappande
politikområden.

Alumnibanketten - en tillställning
man inte vill missa!
Intervju med bankettarrangören Angelica Dipeders
Text: Natlaie Franke

Foto: Anders Lindell

Hur länge har du varit engagerad i Uppsalajuristernas Alumnistiftelse?
Jag har varit engagerad i Alumnistiftelsen
i över tre år. De senaste fyra åren har jag
deltagit på banketten varav tre gånger som
arrangör.
Hur ser förberedelserna ut inför årets bankett?
Förberedelserna inför årets bankett har
gått väldigt bra. Banketten har flyttats från
Östgöta nation till Stockholms nation. En av
fördelarna med Stockholms nation är att de tar
emot kreditkort så att deltagarna slipper oroa
sig för att inte ha tillräckligt med kontanter
under kvällen. Utöver detta kan jag berätta att
underhållningen från förra året återkommer
även i år. Detta eftersom de gjorde sådan succé.
Vad gör alumnibanketten så uppskattad?
Jag tror att alumnibanketten är så uppskattad
eftersom den väcker flera gamla minnen hos
alumnerna. De får återigen uppleva Uppsalas
studentliv när det är som allra bäst. Det
brukar även vara en hel del studenter som

anmäler intresse för banketten. När det sedan
kommer avbokningar till banketten ringer vi
upp studenter enligt anmälningslistan och
de blir då tillfrågade om de fortfarande är
intresserade av att delta på banketten. Förra
året var det omkring tio stycken studenter
som fick en plats på banketten.
Vilket är ditt bästa minne från banketten?
Mitt bästa minne från banketten är förra
årets eftersläpp när flera alumner verkligen
släppte loss på dansgolvet. Jag hoppas att det
blir mer sådant i år när middagen är slut och
det är dags att inta dansgolvet.
Vad har du för förväntningar på årets bankett?
Mina förväntningar på årets bankett är
som alltid väldigt höga. Förberedelserna på
nationen är väldigt väl organiserade och alla
i bankettgruppen har gjort ett mycket bra
jobb. Slutligen vill jag säga att jag hoppas att
vi får se många alumner på årets bankett.
Det är definitivt en tillställning man inte vill
missa!

ALUMNIBANKETTEN 2007
- Stockholms Nation den 8 maj kl 18 dk Banketten ingår i priset för Alumnidagen, 1000 kr + moms. På banketten bjuds
det på trerätters middag, öl/vin/alkoholfritt , skönsång och underhållning. Om
du inte avser att närvara på banketten vänligen ange detta i din anmälan.
Alla studenter är välkomna att delta på såväl Alumnidagen som alumnibanketten kostnadsfritt i mån av plats. Anmäl ditt intresse per mail till alumn@jur.
uu.se. Studentplatserna kommer att lottas ut bland dem som anmält intresse.
Samtliga studenter är dock välkomna på gratis eftersläpp kl 22.30!
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Alumniverksamhet i Förenta Staterna
Text: Erik Hedvall

I Sverige är alumniverksamhet ett relativt
nytt påfund. Ett exempel på detta är vår egen
alumnistiftelse som bara har 5 år på nacken. I
USA däremot är alumniverksamheten sedan
länge en etablerad företeelse som återfinns
vid flertalet universitet. Men vad är tanken
bakom alumniverksamheten?
Enligt stadgarna för Harvard Law School
Alumni Association som grundades år 1886
är syftet med verksamheten “...to advance
the cause of legal education, to promote
the interests and increase the usefulness of
the Harvard Law School, and to promote
mutual acquaintance and good fellowship
among all members of the Association”.
Även om de enskilda alumniorganisationerna
har sina egna definitioner för vad deras
verksamhet syftar till är detta citat talande
för alumniverksamhet i allmänhet. För den
enskilde alumnen är det ett sätt att hålla
kontakt med såväl universitet som vännerna
från studietiden. För de aktiva studenterna är
det en chans att knyta kontakter inom yrket
och minska klyftan mellan student- och
arbetslivet. För universitetet är det en chans
att dels upprätthålla en god relation till forna
studenter samtidigt som alumniverksamheten
även utgör en mycket viktig inkomstkälla.
Ett bra exempel på en välfungerande
amerikansk alumniorganisation står att
finna hos vår systerorganisation Partners in
Excellence (PiE) vid Juridicums närmaste
internationella samarbetspartner, University
of Minnesota Law School. Från att ha börjat
på i huvudsak samma sätt som vår egen
stiftelse har PiE under sina 30 år vuxit till
att omfatta ca 5000 medlemmar. De är nu
en starkt bidragande orsak till universitets
framgång.

Vi som är aktiva inom Uppsalajuristernas
Alumnistiftelse är medvetna om att de
kulturella och ekonomiska skillnaderna
mellan USA och Sverige gör att vår egen
alumniverksamhet inte under överskådlig
framtid kan bli lika omfattande som
exempelvis PiE. Däremot tror vi att
alumniverksamheten som sådan gynnar
alla inblandade parter och att stiftelsen
kan utvecklas till en betydelsefull
samarbetspartner till Juridicum. Att verka
för en hög kvalitet på undervisningen
vid Juridicum är något som rimligen
ligger i samtliga Uppsalajuristers intresse.
Mot bakgrund av krympande anslag till
universitets forskning och utbildning tror
vi att om man kan organisera formerna
för ekonomiska bidrag på rätt sätt, och
samarbeta kring detta med fakulteten och

Snabbfakta Partners in Excellence

>

Fler än 11000 alumner varav cirka
5000 aktiva medlemmar

>

33 % av alla alumner bidrar i någon form till PiE:s verksamhet

>

Bidrog med ca $ 5 000 000 till
den juridiska fakulteten år 2004

>

75 % av alla bidrag lämnades av
enskilda alumner

>

Det statliga bidraget till fakulteten uppgår till ca 11 % av fakultetens budget
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På initiativ av ett antal
nuvarande och tidigare
studenter vid Juridicum
i Uppsala bildades
Uppsalajuristenas Alumnistiftelse år 2002.
De tre studentorganisationerna: European
Law Students´ Association (ELSA), Juridiska
Föreningen i Uppsala
och Jusek Juridikstuderande i Uppsala,
står som huvudmän
bakom stiftelsen.

Stiftelsen
Alumnistiftelsen vill verka för hög kvalitet i forskning och utbildning på Juridicum i Uppsala, en
anda av kollegialitet mellan Uppsalajuristerna
i syfte att bidra till en fortsatt positiv utveckling av verksamheten vid Juridicum och
kontinuitet i dess starka position bland
juridiska fakulteter i Sverige
och internationellt.
Foto: Anders Damberg, Uppsala Tourism

Studentorganisationerna är representerade i
stiftelsens styrelse och från organisationerna
rekryteras medlemmarna i den arbetsgrupp,
som utgör ryggraden i stiftelsens organisation, liksom styrelsens verkställande ledamot,
som leder det löpande arbetet i arbetsgruppen. Studenternas engagemang i stiftelsen är
den viktigaste förutsättningen för stiftelsens
kontinuerliga utveckling.

studenter på den ena sidan och det juridiska
yrkeslivet och tidigare studenter vid Juridicum på den andra sidan och för att främja
kvaliteten i utbildningen och forskningen vid
fakulteten. Bland studenterna finns ett behov
av bättre kontakter redan under studietiden
med det arbetsliv som väntar dem. Verksamheten vid fakulteten kan gynnas av utökade
kontakter med avnämarna av den utbildning
Genom dekanus och prefekten, som är och forskning som bedrivs vid Juridicum.
ledamöter i stiftelsens styrelse, och ett fort- De examinerade juristernas engagemang
löpande samarbete är stiftelsen nära knuten i Alumnistiftelsen grundas på en önskan att
till Juridiska fakulteten och institutionen i upprätthålla Uppsalafakultetens starka posiUppsala. Därutöver består stiftelsens styrel- tion och höga status bland juridiska lärosäse av ett antal framstående yrkesverksamma ten i Sverige och internationellt och en vilja
jurister med examen från Juridicum i Upp- att efter förmåga återgälda något av allt det
sala (Alumni). Uppsalajuristernas Alumni- positiva under studietiden och därefter som
stiftelse har bildats för att tillgodose beho- Juridicum bidragit till att skapa.
vet av kontakter mellan Juridicum och dess
UppsalaJuristernas Alumnistiftelse • Juridicum • Box 512 • 751 20 Uppsala
E-post: alumn@jur.uu.se • www.alumn.uu.se/jurist
Org. nr: 817607-0046 • Bankgiro: 5542-2273
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Rolf Johansson, Jur. kand. 1978.
Ordf. Uppsalajuristernas Alumnistiftelse.
Advokat, partner i Linklaters.

Lena Berke, Jur. kand. 1969.
Lagman vid Stocholms
tingsrätt.

Angelica Dipeders, Jur stud.
Repr. Jusek, Juridikstuderande i Uppsala.

Sanja Djukic, Jur. stud.
Stiftelsens verkställande ledamot

Natalie Franke, Jur stud.
Repr. European Law Students´
Association, Uppsala.

Johan Hirschfeldt, Jur. kand. 1967.
Hovrättspresident i Svea hovrätt.

Torgny Håstad, Jur. kand. 1967.
Jur. Dr 1973. Justitieråd.

Jonas Kjellén, Jur.stud.
Repr. Juridiska Föreningen i
Uppsala.

Maarit Jänterä-Jareborg,
Jur Dr. 1989. Professor i internationell privat- och processrätt 1988.
Juridiska fakultetens Dekan.

Rolf Nygren, Fil. Dr. 1977.
Professor i rättshistoria. Juridiska
fakultetens Prefekt.
Ann-Christin Redmar,
Jur. kand. 1979.
Advokat med egen
verksamhet i Uppsala.

Susanne Håkansson,
Jur. kand. 1986.
Direktör, Svenska
Fondhandlareföreningen.

Per-Ola Jansson, Jur. kand.
1970. Direktör, Svenska
Fondhandlareföreningen.

Caroline Löf, Jur. stud.
Oberoende Studeranderepresentant

Göran Lambertz,
Jur. kand. 1976.
Justitiekansler.

Patric Palm.
VD Hansoft AB.

Anna Skarhed,
Jur. kand. 1977.
Justitieråd.

.
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