
JURIDISKA FÖRENINGEN 
STOCKHOLM 

 
Välkommen till Stockholms universitets anrikaste studentförening! 
Snart tar du steget in i den mest sökta universitetsutbildningen i Sverige. Under 
fyra och ett halvt år kommer du tillbringa otaliga timmar på föreläsningar, 
seminarier och i biblioteket. 
  
Livet som student innebär dock mer än bara studier. Juridiska Föreningen 
bildades redan 1907 för att juridikstuderande skulle ha en samlingsplats utöver 
utbildningen och är en av de äldsta föreningarna på universitetet. Föreningen 
arbetar för att ge juriststudenterna en roligare och intressantare tid på 
universitetet, vilket har varit föreningens huvudsyssla i över 100 år.  
 
Under de första dagarna på universitetet kommer du träffa fadderiet som består 
av äldre studenter på programmet. De kommer hjälpa dig under den första 
perioden, se till att du känner dig hemma på Juristernas Hus och Campus samt 
förevisa vad Stockholms studentvärld har att erbjuda.  
 
Utöver fadderiet erbjuder föreningen en stor mängd aktiviteter. Vi anordnar 
fotbollsträningar, pub varje torsdag och talarkvällar med representanter från 
näringslivet. För de studenter som har en estetisk ådra har föreningen ett 
underhållningsmästeri. Vi har också vår alldeles egna medlemstidning, 
iUSbäraren.   Varje år anordnas även vår populära årsbal och nordiska veckan 
som är ett samarbete mellan olika studentföreningar runtom i norden. Se nästa 
sida för en lista över de kommittéer som finns i föreningen, och fundera redan nu 
på vad du skulle vilja göra under din studietid!   
 
Medlemskap i Juridiska föreningen kostar 300 kr och är giltigt under hela din 
studietid. Detta ger dig tillträde till alla föreningens aktiviteter, billigare inträde 
till föreningens fester och mycket mer. Medlemskortet är giltig 
studentlegitimation vilket ger studentförmåner, bland annat för kollektivtrafiken. 
Går du med under ditt första år får du även en bokcheck på 600 kr att nyttja i 
juristernas bokhandel, där du kan köpa all din kurslitteratur, kompendier och 
tentahäften.  
 
Mer information om vår verksamhet finns på www.jurstud.com och 
www.facebook.com/jfsthlm.   
 
Vi i Juridiska Föreningen önskar dig varmt välkommen och hoppas att du 
kommer ha en fantastisk tid under dina år på universitetet. 
 

Varmt välkommen! 
 
Fredrik Björklund                                                                               Emma Johansson 
Ordförande                                                    Vice ordförande 
Juridiska föreningen                          Juridiska föreningen 

http://www.jurstud.com/
http://www.facebook.com/jfsthlm


 
Klubbmästeriet  
Klubbmästeriet finns där för att sätta 
guldkant på studentlivet. De anordnar 
torsdagspubar med olika teman på 
Juristernas hus varje vecka. Klubbmästeriet 
anordnar även ett antal fester samt en 
temasittning varje termin. Ett utmärkt sätt 
att skapa kontakter och ha roligt på samma 
gång.  

Vill du vara en del av klubbmästeriet? 
Kontakta då klubbmastare@jurstud.com.  

Idrottskommittén  
Ifall att bära runt på lagboken inte räcker 
som träning så finns det möjligheter att 
spela fotboll eller kanske badminton i 
Frescatihallen varje vecka för dem som är 
medlemmar i Juridiska föreningen.  

För frågor gällande idrottskommittén eller 
finns ett intresse att spela fotboll, kontakta 
idrottssekreterare@jurstud.com.  

Informationskommittén  
Står för Juridiska föreningens 
marknadsföring genom hemsidan samt 
tidskriften iUSbäraren och tar även fram 
informationsfoldrar och affischer. Utmärkt 
för kreativa själar!  

Finns ett intresse att engagera dig i 
informationskommittén eller om du har 
några frågor, kontakta då 
infosek@jurstud.com. 

Om du vill ge utlopp för din kreativa sida 
och vill gå med i redaktionen på iusbäraren, 
kontakta då chefred@jurstud.com.  

Marknadskommittén  
Marknadskommittén hjälper studenter att 
skapa kontakt med framtida arbetsgivare på 
olika sätt! Marknadskommittén anordnar 
arbetsmarknadsmässan Juristdagarna varje 
höst där studenter ges möjlighet att prata 
med representanter från olika företag och 
ges inblick i det arbetande livet som jurist.  

Vill du gå med och engagera dig i 
marknadskommittén så kontakta 
marknadssekreterare@jurstud.com.  

Internationella kommittén  
Den internationella kommittén består av tre 
olika delar.  

I internationella fadderiet (ILM) kan du vara 
fadder till utbytesstudenterna som läser 
juridik i Stockholm. Var med och sätt 
Sverige på kartan och gör deras termin i 
Stockholm till den allra bästa.  

I Juridiska föreningens resegrupp får du 
möjligheter att resa och ges en insikt i hur 
det är att arbeta internationellt. Passa på 
och res under studietiden!  

Sist men inte minst finns den nordiska 
veckan. Den består av elva juridiska 
föreningar runt om i Norden, där varje 
medlemsförening anordnar en nordisk 
vecka varje år där studenter från övriga 
föreningar bjuds in.  

För mer information eller vid intresse att gå 
med i kommittén, kontakta 
intsek@jurstud.com.  

Underhållningsmästeriet  
En kommitté för dig som trivs i rampljuset! 
Går du runt med några musikaliska talanger 
så sök dig till Juridiska föreningens 
husband. Husbandet spelar på sittningar, 
fester och ibland externa spelningar som 
exempelvis Annexet, Nalen, Fryshuset och 
Café Opera.  

Eller är du den kreativa och underhållande 
typen så kanske spexgruppen Lex Spexialis 
är något för dig. Spexet står tillsammans 
med toastmaster och husbandet för 
underhållningen på sittningar genom 
omskrivna låtar och ordlekar.  

I höstas startades det även en juristkör som 
spenderat december med att lussa runt på 
olika ställen och de kommer fortsätta under 
våren med en ny repertoar.  

Har du några frågor eller är du sugen på att 
testa något? Kontakta då um@jurstud.com 
eller dyk upp på Juristernas Hus en tisdag kl. 
17 då de olika grupperna ses och repar. Ta 
en öl, känn av stämningen och låt 
kreativiteten flöda.  
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