
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NU ÄR DET ÄNTLIGEN DAGS ATT SÖKA 
UTSKOTT I AJF 17/18!  

Att vara med i ett utskott är både meriterande och givande, du lär dig massor och får 
vara med och förändra delar av vår tid här på universitet. Förutom detta erhåller du 
också meriterande engagemangspoäng som kan användas vid exempelvis 
utlandsstudier. Eftersom vi är en sektion under StuFF ska alla våra utskottsmedlemmar 
vara medlemmar i både StuFF och AJF.  

Att engagera sig i ett utskott innebär extra jobb utöver studierna i form av exempelvis 
möten och anordnande av utskottens olika aktiviteter. I år erbjuds platser i nio olika 
utskott; Evenemangsutskottet, Utbildningsutskottet, Näringslivsutskottet, 
Alumniutskottet, Jurodaygruppen, IT/Tryck-utskottet, Arbetsmiljöutskott, 
Marknadsföringsprojektgruppen, Redaktionen för programmets sektionstidning, 
Bihanget samt en projektgrupp inför diplomeringen. Mer information om utskotten 
finns nedan.  

Har du några generella frågor kan du maila ajf@ajf.nu  

Sista ansökningsdag är den 10 september kl 23:59!  



Näringslivsutskottet 
Vill du bidra till en ökad kontakt mellan programmens studenter och näringslivet? Då är 
näringslivsutskottet något för dig! Utskottets huvudsakliga uppgift är att vara föreningens 
kontakt med näringslivet. Det innebär att vi ständigt kommer vara på jakt efter nya intressanta 
samarbetspartners samt att vi siktar på att anordna så givande aktiviteter som möjligt för 
programmens studenter tillsammans med representanter från näringslivet.  
Slutligen är jag ute efter en person som vill ansvara, och utveckla, sektionens podcast. 
Personen behöver vara kreativ och ha väldigt lätt att föra samtal med olika typer av 
människor. Förra året blev podcasten en succé, och nu är det dags att utveckla vår kära 
podcast ännu mer.  

Om du vill ta chansen att vidga ditt kontaktnät samtidigt som du bidrar till programmens 
utveckling, skicka då ett mail till Markus Folemark, naringsliv@ajf.nu med:  
1. Namn och telefonnummer  
2. Årskurs  
3. En kortare beskrivning om hur just du kommer passa in i utskottet  
 
 
 
Jurodaygruppen 
Juroday är de Affärsjuridiska programmens årliga arbetsmarknadsdag. För att kunna planera 
och genomföra Juroday behövs hjälp av ett gäng härliga människor och det är nu därför dags 
att tillsätta utskottet Jurodaygruppen!  
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 
egen tid. 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 tävlingar, 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 engagemangspoäng, en gratisbiljett till 
banketten och såklart 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 2018 så bra som möjligt!  
Ansökan skickas till Ida Mattsson, 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 någon fråga är du väldigt välkommen att kontakta mig! 



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 bland annat 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. Du kommer 
att arbeta tillsammans med dina kollegor i utskottet och således gå på möten tillsammans med 
minst en till.  
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!  
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! 
 
 
 
Marknadsföringsprojektgrupp 
Här finns en helt unik chans att vara med och utforma det nya 
marknadsföringsprojektgruppen. Projektet är i uppstartsfas och vi söker dig som är kreativ, 
har många idéer och inte är rädd för att ta egna initiativ.  
Tanken är att vi som grupp ska utforma idéer om hur de affärsjuridiska programmen ska 
kunna synas utåt, dels mot nya affärsjuriststudenter, dels mot företag och näringsliv.  
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.  
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 projektledaren och 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 louiseloberg@outlook.com eller ring 073-076 25 72 med: 
1. Namn 
2. Årskurs och inriktning 
3. Varför du vill engagera dig 
 
 
 



Alumniutskottet 
Har du någon gång funderat över vad som egentligen händer när man lägger ovven på hyllan 
och sista tentan är skriven? Svaren hämtas genom att driva spännande projekt och events med 
alumniutskottet, där före detta affjurare inkluderas.  
Alumniutskottets uppgift är att bevara och stärka kontakten med utexaminerade studenter. 
Utskottet är relativt ungt och därmed har du möjlighet att komma med nya idéer som med stor 
sannolikhet kan förverkligas. Tidigare projekt har bl.a. varit att anordna alumnipubar, 
gästföreläsningar, ”skugga en alumn”, skriva en alumnitidning och annat roligt. Nytt för 
föregående verksamhetsår var ”månadens alumn”, vilket blev ett extremt uppskattat projekt. 
Så länge alumner inkluderas har du, tillsammans med utskottet, relativt fria tyglar att anordna 
nya roliga och spännande projekt.  
Till alumniutskottet söker jag dig som är kreativ, driven och engagerad. Du ska kunna 
samarbeta bra med övriga utskottsmedlemmar, våga anta nya utmaningar och inte vara rädd 
för att komma med nya idéer.  
Vill du vara med och ha ett roligt och lärorikt år genom att utveckla alumniutskottet och 
stärka samarbeten mellan studenter och alumner, är det alumniutskottet du ska söka.  
Skicka då ett mail till Elin Karlsson, alumn@ajf.nu med:  
1. Namn 
2. Årskurs 
3. En kort beskrivning om dig själv 
4. Varför du vill engagera dig i alumniutskottet  
 
 
 
Arbetsmiljöutskott 
Vill du vara med och påverka dina studier och bidra till att vårt program och universitet blir 
bättre? AJF:s Arbetsmiljöombud söker nu utskottsmedlem som vill göra just detta. Som 
utskottsmedlem och vice arbetsmiljöombud är du tillsammans med AMO ansvarig för den 
fysiska och psykiska arbetsmiljön på programmet. Det kan t ex vara problem med 
föreläsningssalar, studieplatser eller likabehandling och stress.  
Varför ska du söka? Du får en chans att träffa studenter från både vårt och andra program. En 
möjlighet att påverka genom att komma med egna idéer om hur du vill att AMO ska arbeta 
och fungera. En bra merit till framtiden samt värdefulla engagemangspoäng inför 
utlandsstudier. Men framförallt ett roligt och utvecklande år!  
Tycker du att det här låter som något för dig? Skicka ett mejl till Elin Areström amo@ajf.nu 
med:  
1. Namn 
2. Årskurs  
3. Varför du vill engagera dig  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bihangetredaktionen 
Har du funderat på att engagera dig vid sidan av dina studier, samtidigt som du längtat efter 
att få sätta dina kreativa kunskaper i fokus? Ligger det dig varmt om hjärtat att skriva, 
fotografera, redigera bilder eller arbeta med layout och illustrationer? Då ska du söka till 
Bihangets redaktion! Bihanget är affärsjuristernas egna tidning, som ges ut till programmets 
alla studenter en gång per termin. Tillsammans med utskottet kommer du få möjlighet att 
intervjua spännande och framgångsrika personer, skriva artiklar förknippat till vårt fantastiska 
studentliv samt vara med och ta fram de nya upplagorna till Bihanget 17/18. Utöver dessa 
lärorika erfarenheter kommer du även få med dig värdefulla engagemangspoäng och en god 
merit att pryda ditt CV med.  
Utskottet kommer att träffas på ett antal lunchmöten för att diskutera nya idéer och hjälpa 
varandra under läsårets gång. Utöver det blir arbetet relativt individuellt så att du själv kan 
strukturera upp just din uppgift, utefter din egen tid och vilja. Har du tidigare erfarenheter 
inom dessa områden är det alltid välkomnat, men det finns absolut inget krav på förkunskap 
då det som väger absolut tyngst är ett genuint intresse! Missa därför inte chansen att söka till 
Bihangets redaktion, kom igen det blir kul!  
För att bli en del av Bihangetredaktionen 17/18, skicka din ansökan till Amelia Botshinda, 
bihanget@ajf.nu, med: 
1. Namn 
2. Årskurs 
3. Beskrivning varför du vill vara med, vad du är mest intresserad av att göra 
(skriva/fotografera/layouta) och presentera gärna nya idéer och förslag på vad just du skulle 
vilja förändra/se i Bihanget det kommande året. 
 
 
 
IT/Tryck-utskottet 
Tycker du att det är kul att skapa eller att vara kreativ? Är du teknisk eller tycker att sociala 
medier är kul? Då är mitt utskott något för just dig. I IT/Tryck-utskottet kommer du att 
fungera som min högra hand. Jag söker någon som är kreativ och har ett intresse för antingen 
sociala medier, hemsidor, design, klädtryck eller dylikt. Du kommer att bolla idéer med mig 
samt få hjälpa till med att göra diverse uppgifter inom utskottet. Det kan till exempel vara att 
göra en eventbild, uppdatera hemsidan etc. Vi kommer tillsammans att forma en plan över ditt 
arbete, beroende på vad du är intresserad av att göra.  
Jag kräver inga tidigare erfarenheter men självklart är det ett plus om man kan program såsom 
Photoshop, Illustrator eller InDesign. Det viktigaste för mig är att du känner att du har ett 
intresse och att du vill lära dig! Det kommer vara ett fritt arbete som inte kommer att kräva 
flera timmar i veckan, men är meriterande om du i framtiden har ett intresse av att t.ex. söka 
AJF-styrelsen.  
Känner du dig intresserad av att arbeta sida vid sida med mig för att få AJF att synas, mejla 
mig, Gustav Spetz, på it@ajf.nu med följande information: 
1. Namn 
2. Årskurs 
3. Varför du vill vara med i utskottet 
4. Vad tror du att du kommer att kunna tillföra i utskottet? Tidigare erfarenheter inom IT eller 
Tryck? 
 
 
 



Evenemangsutskottet 
Är du kreativ och idérik? Tycker du om att anordna och genomföra olika aktiviteter och 
evenemang? Då tycker jag verkligen att du ska söka till Evenemangsutskottet!  
Att vara en del av Evenemangsutskottet innebär att vi tillsammans under året planerar och 
genomför diverse typer av roliga aktiviteter och evenemang. Vårt arbetes slutmål är att skapa 
en god sammanhållning inom den affärsjuridiska familjen. Tillsammans kommer vi bland 
annat att anordna och arrangera Europaresan, AFFJUR-pubar, aktivitetskvällar, AFFJUR-
turnering med sittning samt en fulsittning m.m. Det är egentligen bara fantasin som sätter 
gränserna.  
Låter detta som något för dig? Skicka iväg ett mail till Agnes Andersson, evenemang@ajf.nu 
med:  
1. Namn  
2. Årskurs  
3. Varför vill du engagera dig 

 

	  


