
 

ANSÖKAN TILL AJFs UTSKOTT 
 

 
Vill du göra någonting som är meriterande, givande 
och samtidigt riktigt kul?  

Vill du vara med och påverka vår tid här på 
universitetet? Då kan ett arbete i ett utskott vara någonting för dig!  

Att engagera sig i ett utskott är ett roligt och givande komplement till dina studier. Du 
får möjligheten att vara med att påverka och driva sektionen framåt samtidigt som du 
erhåller värdefull erfarenhet och kunskap (vilket är en riktigt fin merit på Cv:t!) 
 
Nu söker den Affärsjuridiska föreningen efter nya utskottsmedlemmar för 18/19!  
De platser som ska tillsättas innan sommaren är: 
 
1. Utbildningsutskottet 
2. Diplomeringsutskottet 
3. Jurodayutskottet 
 
 
Hur gör du för att söka? 
Jo, du skickar ett mejl till den ordförande som söker nya medlemmar. Mer information 
om vad din ansökan ska innehålla finner du nedan.  
 

OBS! Sista ansökningsdagen är måndagen den 28/5 23.59. 

 

 
För ansökan och frågor hör av dig till någon i AJF-styrelsen! 

 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Styrelsen 18/19 
Affärsjuridiska föreningen 
Linköpings Universitet 



UTBILDNINGSUTSKOTTET 
  
Utbildningsutskottet arbetar ständigt med att säkerställa och utveckla kvalitén på programmet 
och dess kurser . Vi tar emot och besvarar frågor från studenterna som berör utbildningens 
olika delar. Utbildningsutskottet söker studenter som vill vara en del av arbetet i de 
studierelaterade frågorna. 

Vill du vara med och påverka din utbildning? Tycker du att det finns någonting som kan 
förändras eller förbättras? Då är utbildningsutskottet någonting för dig! 

Som utskottsmedlem kommer du att delges rollen som årskursrepresentant. Då får du gå på 
möten med kursansvariga lärare och föra fram dina egna och dina klasskamraters åsikter om 
kurserna. Du kommer också vara med på programråd där du får chansen att träffa 
programmets ledning och diskutera möjligheter för förbättringar utifrån studenternas 
perspektiv. Det är genom en dialog och utbyte av feedback mellan oss och lärarna som vi kan 
förbättra vårt program. Vi har redan lyckats med att förändra mycket - hjälp oss att påverka vår 
utbildning ännu mer! 

Att engagera sig i utbildningsutskottet är både givande och roligt. Det är en merit för 
framtiden som du inte vill missa! 

Det krävs inga förkunskaper utan du behöver bara vara positiv, lyhörd och villig att engagera 
dig! Är du den vi letar efter? 

 
Skicka din ansökan till Anja Holota, utbildning@ajf.nu med: 
 
1. Namn 
2. Årskurs och inriktning  
3. Varför du vill engagera dig 

 
Om du har några frågor, är du givetvis välkommen att höra av dig! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Diplomeringutskottet 2018 

 
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 diplomeringsutskottet! 

Utskottets 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 olika 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 din ansökan till Maria Esbo, mares080@student.liu.se med: 
 

1. Namn 
2. Årskurs 
3. En beskrivning av dig själv 
4. Varför du vill engagera dig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jurodayutskottet 
 
Hej!  
 
Juroday är de Affärsjuridiska programmens årliga arbetsmarknadsdag. För att kunna planera 
och genomföra Juroday behövs hjälp av ett gäng härliga människor som är taggade på att 
göra Juroday till en toppendag! Jurodayutskottet kommer i år att tillsättas i två omgångar och 
därför kan du redan nu söka till utskottet. 

Är du en framåt person som gillar att ha mycket ansvar? Då har du hittat helt rätt! Att vara 
med i Jurodaygruppen är en jättebra möjlighet för dig som vill engagera dig utanför skolan 
och samtidigt få värdefull kontakt med framtida arbetsgivare. 

Arbetet inför Juroday kommer att delas upp bland oss i gruppen, då vi alla kommer ha varsitt 
ansvarsområde. Vi kommer ha möte ett par gånger i månaden, men mycket av arbetet sker på 
din egentid. Några av uppgifterna är: 
 

• Planera, organisera och genomföra Juroday. 
• Kontakta relevanta och intressanta företag, myndigheter, organisationer och föreningar 

i syfte att erbjuda plats som utställare under Juroday. 
• Anordna kringaktiviteter såsom CV-granskning, gästföreläsare samt workshops under 

Juroday. 
• Anordna en bankett som avslut på årets Juroday. 
• Marknadsföring på sociala medier, via e-post och genom reklamprodukter. 

 
Du som medlem i Jurodaygruppen kommer att få meriterande erfarenheter, en gratisbiljett till 
banketten och värdefulla kontakter. 

För att vara med i utskottet behöver du inga speciella erfarenheter. Till utskottet sökes 
personer som fungerar bra i grupp, som kan ta eget ansvar och som är peppade på att göra 
Juroday 2019 så bra som möjligt! Alla årskurser välkomnas! 
 
Ansökan skickas till Cornelia Nuamu, via juroday@ajf.nu. I mailet skriver du: 

1. Namn 
2. Årskurs och inriktning 
3. Lite allmänt om dig själv 
4. Varför du vill vara med i Jurodaygruppen 

 

Har du några frågor är du väldigt välkommen att kontakta mig! 


