
          

     

  Författare: Emma Olsson 

Författad: 12 oktober 2022

Reviderad: 19 oktober 2022 

           Verksamhetsberättelse 

     Verksamhetsår 2021–2022 
Verksamhetsåret 2021-2022 har vi fortsatt att fokuserat på̊ att expandera föreningen. Med flera  

roliga event och närvaro på sociala medier har vi fått en hel del nya medlemmar! Strävan har 

genomgående varit att låta föreningen växa och att nå ut till fler, genom att bland annat haft event 

inriktat specifikt på JIK:are samt visat upp oss och pratat med nya studenter under välkomstdagen.  

Det största som hänt under året var samarbetet med andra FEMJUR-föreningar!  

 

Årsmötet 2021 och val av ny styrelse  

Den 27 oktober 2021 hölls FEMJUR Stockholms årsmöte och en ny styrelse valdes in för det 

kommande verksamhetsåret.  

Årsmötet tillsatte följande till nya styrelsen:  

• -  Nathalie Sjölander som ordförande  

• -  Sophia Foon som vice ordförande  

• -  Cecilia Lorentz som kassör  

• -  Anna Gustavsson som ordinarie ledamot  

• -  Julia Lindh som ordinarie ledamot  

• -  Emma Olsson som ordinarie ledamot  

   



          

 Styrelsen presenterades på Instagram  

I mitten på november presenterades den nytillträdda styrelsen på 

Instagram. Det gjordes genom individuella inlägg där varje 

styrelseledamot presenterades med sin roll i styrelsen samt genom att 

besvara en av nedanstående frågor.  

-       Vad ser du mest framemot det kommande verksamhetsåret?  

-       Varför anser du att föreningen Feministiska juriststudenter 

behöver finnas på juristprogrammet?  

Ett bra intiativ för att låta alla lära känna den nya styrelsen!  

  

  

  

Uppmärksammade FN:s Orange Day  

Den 25 november uppmärksammades Orange Day på föreningens sociala 

medier. Detta för att uppmärksamma FN:s internationella dag för 

avskaffande av mäns våld mot kvinnor. Inlägget innehöll en del statistik 

om våld mot kvinnor och flickor världen över. Därutöver fanns 

information och uppmaningar om vad du som individ kunde göra för att 

uppmärksamma dagen.  

Internationella kvinnodagen 

uppmärksammades 

Den 8 mars uppmärksammades internationella 

kvinnodagen på Instagram. Vi valde då att lyfta några 

viktiga framsteg i kampen om ett jämställt samhälle.  



          

#medvilkenrätt-event! 

Den 31 mars bjöd vi in vår sponsor Akavia tillsammans med Ida Kjos, 

jurist och medgrundare till metoo-uppropet #medvilkenrätt. Samtalet 

handlade om vad som har hänt i branschen sedan uppropet, hur det ser ut 

idag och vad vi kan göra framöver. Detta kunde ses både på plats på 

universitetet samt streamades live på zoom. Ett kul och viktigt samtal! 

Ett snack med Katarina Wennstam – om synen på kvinnlig sexualitet  

Äntligen fick vi till ett samarbete med fler FEMJUR-föreningar! Den 4 maj bjöd Stockholm, 

Uppsala, Göteborg och Umeå tillsammans in till ett samtal med Katarina Wennstam. Moderator var 

Stockholms egna vice ordförande Sophia som ledde samtalet och såg till att frågor kunde besvaras. 

Eventet hölls både på plats i Stockholm samt streamades ut till de andra föreningarna. Mycket roligt 

samarbete som vi hoppas sker igen i framtiden!  

Välkomstdag!  

  

Delar av styrelsen var på plats på välkomstdagen för de 

nya studenterna. Det informerades om föreningen, 

värvades nya medlemmar och eventuella kandidater till 

den nya styrelsen  



          

 

Case-förbredelse med advokat Madeleine Onnela  

I slutet på september anordnades ett event inriktat på 

studenterna som läste juridisk introduktionskurs. Advokat 

Madeleine Onnela pratade allmänt om hennes upplevelser och 

erfarenhet kring ämnet våld i nära relationer. JIK:arna hade 

möjlighet att ställa frågor och diskutera ämnet och deras case. 

Eventet fick stort deltagande med aktiva diskussioner!  

Även vår sponsor ST var på plats för att berätta om sig själva.   

 

Get to know FEMJUR med pizzahäng  

Den 20:e oktober bjuder föreningen studenter 

på pizzalunch. Styrelsen kommer finnas på 

plats för att samtala om föreningens 

verksamhet och framtid.  

 


