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Verksamhetsplan för Feministiska juriststudenter Stockholm (FEMJUR)  
Verksamhetsåret 2021/2022 
  
Inledning 
Denna verksamhetsplan innehåller ett antal fokusområden som styrelsen anser att 
den nya styrelsen bör ta fasta på och arbeta särskilt med under det kommande 
verksamhetsåret. Fokusområdena har tagits fram i samråd av styrelsen mot 
bakgrund av föreningens syften och aktuella behov. 
 
Bakgrund 
Med ledning av 2020/2021 års verksamhetsplan har styrelsens fokus under det 
gångna verksamhetsåret varit:  

●   Engagemang och rekrytering av medlemmar  
●   Närvaro på sociala medier  
●   Diskussionsforum för medlemmar  
●   Samarbete med andra föreningar  

Även i 2019/2020 års verksamhetsplan föreslog styrelsen att dessa fyra områden 
skulle utgöra fokus för det kommande verksamhetsåret. Föreningens fokus har alltså 
varit detsamma under två verksamhetsår, då tidigare styrelse bedömde att samtliga 
fokusområden krävde ett mer långsiktigt arbete. Föreningen har lyckats väl med 
framför allt engagemang och rekrytering av medlemmar samt närvaro på sociala 
medier. Styrelsen anser att det finns anledning att även fortsatt behålla 
diskussionsforum för medlemmar som ett fokusområde. Även samarbete med andra 
föreningar, med betoning på våra systerföreningar, bör förbli ett fokusområde även 
för det kommande verksamhetsåret. Därtill tillkommer fyra nya fokusområden som 
styrelsen har identifierat som viktiga i den nya styrelsens arbete: bibehållande av 
goda relationer med våra sponsorer, fortbildning av styrelsen, utveckling av 
merch-försäljning samt fortsatt och utvecklad användning av Zoom.  
  
Styrelsen föreslår således att föreningen under verksamhetsåret 
2020/2021 arbetar särskilt med följande: 
  
Diskussionsforum för medlemmar 
Ett av föreningens främsta syften är att erbjuda studenter på Stockholms universitet 
ett forum för en normkritisk juridisk diskussion. Att erbjuda löpande möjligheter till 
diskussion även i fortsättningen uppmuntras av den avgående styrelsen. Minst en 
diskussions- eller rättsfallsfika bör anordnas varje termin. Anordnandet är enkelt och 
inte tidskrävande, och ett bra sätt att få kontakt med föreningens medlemmar och nå 
ut till nya intressenter. Givetvis välkomnas även nya former av diskussionsforum för 
medlemmar som föreningen inte testat tidigare. 



Samarbete med andra Femjur-föreningar 
Styrelsen förordar att den nya styrelsen även fortsättningsvis upprätthåller ett gott 
samarbete med Femjur-föreningarna vid andra universitet, deltar vid nationella 
Femjur-möten samt siktar mot att anordna ett event tillsammans med de andra 
föreningarna. 
 
Bibehållande av goda relationer med våra sponsorer 
Under det gångna verksamhetsåret har vi fått en ny sponsor, Akavia. Att föreningen 
nu har två sponsorer, Akavia och ST, ställer högre krav på kommunikation och 
planering från föreningens sida för att uppfylla vår del av sponsoravtalen.  
  
Fortbildning av styrelsen 
Ett av föreningens syften är att styrelsen ska fortbilda sig i feministiska frågor och 
normkritik. Styrelsens uppfattning är att det syftet har hamnat lite i skymundan och 
vi anser därför att det är något nya styrelsen bör ägna sig åt kommande 
verksamhetsår. Ett första steg kan vara att undersöka om det finns någon lämplig 
och intressant kortare kurs som den nya styrelsen skulle kunna genomgå 
gemensamt. Ett ytterligare alternativ är att styrelsen ses i grupp för att samtala kring 
olika ämnen i syfte att dela med sig av kunskap till varandra, ett sådant upplägg kan 
med fördel innefatta inläsning av material inför tillfället. 
 
Utveckling av merch-försäljning 
Under pandemin har föreningens försäljning av merch (bl.a. tröjor och påsar med 
vår logga) lagts på is. Mot bakgrund av föreningens goda ekonomi föreslår avgående 
styrelsen att det finns möjlighet och anledning att återuppta merch-försäljningen 
under kommande verksamhetsår. 
 
Fortsatt och utvecklad användning av Zoom 
Under det gångna verksamhetsåret har föreningens verksamhet bedrivits framför allt 
digitalt, inte minst genom Zoom. Styrelsemöten, föreläsningar och andra sorters 
event har genomförts på Zoom. I slutet av verksamhetsårets hade vi en fysisk 
föreläsning som vi även livesände via Zoom, något som fungerade mycket bra. Vi 
föreslår att nya styrelsen ska fortsätta att effektivisera föreningens arbete genom att 
utnyttja möjligheten att hålla styrelsemöten och livesända event m.m. på Zoom. 
 
Det är med tillförsikt som styrelsen överlämnar denna verksamhetsplan med 
målsättningar och visioner för nya styrelsen att ta vara och fokusera på. Med detta 
önskar vi den nya styrelsen stort lycka till inför det nya verksamhetsåret. 
  
  


