
Ansökan 
utskottsmedlemmar AJF 

 

 

Nu söker Affärsjuridiska Föreningen nya medlemmar som vill engagera sig!  

De platser vi ska tillsätta innan sommaren är, projektgrupp för diplomeringen, medlemmar till 

utbildningsutskottet samt en ny post, en ledare för marknadsföringsprojektgruppen. Nedan 

finner ni beskrivning av de plaster som är möjliga att söka.  

 

Att engagera sig i ett utskott är ett bra komplement till dina studier, det är både roligt och 

givande. Du har möjlighet att vara med och påverka samtidigt som det både är en bra merit på 

CV:t och ger engagemangspoäng inför framtidens utlandstermin/er.  

 

Hur gör du för att söka?  

Jo, du skickar ett mejl till den ordförande som söker nya medlemmar. Mer information om 

vad ansökan ska innehålla finns nedan.  

 

Om du har frågor, tveka inte på att höra av dig till någon i AJF-styrelsen!  

 

 

OBS! Sista ansökningsdag: 

Onsdagen den 31/5 kl. 23.59. 

 

Efter sista ansökningsdag kommer vi att kalla var och en de som sökt till en kortare intervju, 

innan vi slutligen tillsätter plasterna. 

 

Med Vänliga Hälsningar  

Styrelsen 17/18  
Affärsjuridiska föreningen  

Linköpings universitet  

 

 

 

 

 



Diplomeringsprojektgrupp 

 
Hej alla fina affjurare!  

 

Tycker du om att ordna fester, är driven och taggad på att göra diplomeringen till en 

hejdundrande fest för våra nyutexaminerade affärsjuristerstudenter, då tycker jag att du ska 

söka diplomeringsprojektgruppen. 

 

Projektgruppens huvudsakliga syssla är att vara med mig och planera diplomeringen, som 

äger rum lördagen den 14:e oktober. Ni kommer att få hjälpa mig att förbereda inför den stora 

dagen på alla möjliga sätt, så som att skriva inbjudningskort, fixa med dekorationer till 

ceremonin och planera underhållningen inför kvällens bankett och massor av andra roliga 

saker. Detta kommer att innebära ett koncentrerat arbete under kortare tid än övriga utskott, 

men det kommer ändå vara precis lika kul, såklart. 

 

Utöver att hjälpa till med diplomeringen kommer ni även att få vara med och anordna en del 

andra event som dyker upp under kommande läsår.  

 

Jag söker dig som är sugen på att engagera dig, som är villig att hjälpa till där det behövs och 

som bara är allmänt peppad på att göra denna dag till den allra bästa!  

 

Låter det här som något som skulle passa dig?  

 

Skicka ett mail till Jennifer Lundin, sekreterare@ajf.nu med:  

1. Namn 

2. Årskurs 

3. En beskrivning av dig själv 

4. Varför du vill engagera dig 
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Utbildningsutskottet 

 
Vill du vara med och påverka din utbildning? Nu söker utbildningsutskottet studenter som vill 

jobba med utbildningsrelaterade frågor, så som: Hur ser de affärsjuridiska programmen ut 

idag? Finns det något som behöver förändras/förbättras? Hur ska vi bli ännu mer attraktiva på 

arbetsmarknaden? Hur mår studenterna på programmet? Att engagera sig i 

utbildningsutskottet ger goda möjligheter att vara med och påverka dels genom att lyfta 

studierelaterade frågor till programrådet, dels genom egna idéer. 

 

Utbildningsutskottet kommer i år att bestå av studenter från årskurs 1, 2 och 3, som utöver att 

vara utskottsmedlemmar, även kommer vara årskursrepresentanter. Att vara 

årskursrepresentant innebär att du efter varje avslutad kurs samlar in klassens åsikter om 

kursen (du använder dig främst av utvärderingen som görs på studentportalen) och har ett 

möte med kursansvarig för respektive kurs och framför klassens åsikter.  

 

Att engagera sig i utbildningsutskottet är både roligt och givande, det är en merit för 

framtiden samtidigt som det ger värdefulla engagemangspoäng. Det krävs inga förkunskaper 

utan du behöver bara vara positiv och villig att engagera dig! 

 

Går du för närvarande i årskurs 1 eller 2? Låter detta som något för dig?  

Skicka ett mejl till Madelen Laituri, utbildning@ajf.nu med: 

1. Namn 

2. Årskurs och inriktning 

3. Varför du vill engagera dig 

 

Givetvis är du välkommen att skicka in eventuella frågor! 
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Marknadsföringsprojektgrupp projektledare 

 
Årets stora nyhet är att AJF har startat en marknadsföringsprojektgrupp och därför söker vi 

en projektledare till denna projektgrupp!  

 

Vi letar efter Dig som brinner för att samordna de aktiviteter som bidrar till att föreningen och 

programmet syns utåt, dels mot företag och näringslivet, dels mot potentiella nya 

affärsjurister. Utskottets syfte är att sträva efter att skapa kreativa och roliga idéer för att 

uppmärksamma föreningen och programmet ytterligare.  

 

Marknadsföringsprojektgruppen ansvarar, som tidigare nämnt, för att marknadsföra AJF och 

dess olika program. Marknadsföringen ska ske bland annat genom att representera sektionen 

på olika mässor i närheten av Linköping, för att locka nya studenter till våra utbildningar.  

 

En annan stor del av utskottets arbete kommer vara att anordna hemmissionering. Visionen är 

att utskottet, under varje läsår, ska verka för att sektionens medlemmar hemmissionerar. Att 

hemmissionera innebär att man besöker sin gamla gymnasieskola och håller en kort 

presentation om hur det är att studera i Linköping.  

 

Det roligaste med marknadsföringsprojektgruppen är att det startas upp från grunden det här 

året, vilket innebär stor frihet där man har möjlighet att arbeta efter sina egna villkor 

tillsammans med programmets styrelse.  

 

Har du några frågor eller funderingar? Hugg tag i någon av styrelsens ledamöter i skolan eller 

hör av dig via telefon/ mail.  

 

Låter detta som något för dig?  

Skicka ett mejl till Madelene Andersson, ordf@ajf.nu eller ring 073-803 24 86 med: 

1. Namn 

2. Årskurs och inriktning 

3. Varför du vill engagera dig 
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