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Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
JuridikCentrum
Organisationsnummer
802468-8908
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
15000
Organisationens postgiro eller bankgiro
374-7227
Organisationens firmatecknare
Simon Johansson, Zainab al-Awadi, Amanda Klahr

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Det är endast firmatecknaren som kan ansöka.
Malmö stads handläggare kommer använda firmatecknarens kontaktuppgifter för att kontakta er vid frågor om er ansökan.
Det är också via firmatecknarens e-postadress ni får reda på när nämnden tagit beslut om bidragsfördelning. Det är därför
viktigt att bevaka de kontaktuppgifterna.
För- och efternamn
SIMON JOHANSSON
E-postadress
styrelsen.juridikcentrum@gmail.com

Mobiltelefon
0763944788

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00
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Organisationens kontaktinformation
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens gemensamma telefonnummer eller
telefonnummer till kontaktperson
0763944788

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
styrelsen.juridikcentrum@gmail.com

Hemsida
https://www.juridikcentrum.se/

Besöksadress
Tunavägen 31 E

Postnummer besöksadress
22363

Ort besöksadress
Lund

Postadress
Tunavägen 31 E

Postnummer postadress
22363

Ort postadress
Lund

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Zainab al-Awadi

Telefonnummer
0723878147

E-post
Zaiasm23@hotmail.com

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Simon Johansson

Telefonnummer
0763944788

E-post
simonj98@hotmail.com

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Simon Johansson

Telefonnummer
0763944788

E-postadress
simonj98@hotmail.com

3. Organisation och verksamhet
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Antal medlemmar 31 december 2020
Uppge totalt antal medlemmar som er organisation hade den 31 december 2020.
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

24

Antal kvinnor

18

Antal män

6

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

6

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Föreningens ändamål är att genom kostnadsfri juridisk information och hjälp till personer i socioekonomiskt utsatta situationer i
Malmö och Lund förenkla den ibland svårtillgängliga juridiken (§ 4 stadgan).
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Verksamheten i föreningen går ut på att hjälpa personer i socioekonomiskt utsatta situationer med gratis juridisk hjälp. Det innebär att
verksamheten bland annat riktar sig till personer i hemlöshet och fattigdom men även personer som flytt till Sverige eller som av andra
anledningar är socialt marginaliserade.
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter eller insatser samt omfattningen på dessa, till exempel öppettider eller hur ofta ni ska genomföra en viss insats.
Anställningar samt vad den/de anställda ska göra
Lokalkostnader, administration eller möteskostnader samt syftet med mötena.
Den verksamhet som Juridikcentrum bedriver sker normalt på Stadsmissionen och Citydiakonalen i Malmö. Vi befinner oss på
Citydiakonalen
en gång i veckan (torsdagar) och Stadsmissionen två gånger i veckan (tisdagar och torsdagar) under två timmars tid varje tillfälle. Där
ger vi gratis juridisk hjälp till de personer som behöver den. Under pandemin har vi tidvis behövt ställa om till telefon- och
mailverksamhet men vi räknar med att vara tillbaka på våra verksamhetsställen i Malmö från och med hösten 2021.
Verksamheten sker frivilligt av våra engagerade medlemmar och den kostnad som vi främst har är resekostnaden mellan Lund och
Malmö. Alla medlemmar är personer som studerar juridik vid Lunds universitet. Andra kostnader som vi har är rekrytering av nya
medlemmar, marknadsföra oss utåt till de som kan behöva vår hjälp och utbildning för våra medlemmar.
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Så som tidigare år bygger tanken bakom Juridikcentrum på att ge gratis juridisk hjälp till behövande. Bakgrunden till detta är att
juridisk rådgivning ofta kan vara kostsam och att juridiken som område kan vara svårtillgänglig.
Av vår statistisk som vi för terminsvis och sammanställer årsvis kan vi se att vi hjälpte till med frågor bland annat rörande hyres- och
migrationsfrågor. Ett stort antal frågor rörde även juridiska frågor om bl.a. skola, pension, socialförsäkring (bl.a. ekonomiskt bistånd),
umgänge med sitt barn osv. Sammanfattande för många av de personer som besöker oss är att de vill ha hjälp med deras kontakt med
myndigheter. Det kan röra sig om att formulera en ansökan, överklaga ett beslut eller bara ringa och ställa frågor för att den personen
inte kan förstå ett dokument (språkligt och/eller innehållsmässigt). Vi bidrar alltså till invånare i Malmö kommun med väldigt många
olika juridiska frågor och kontakter.
Enligt ovan har vi tidvis under 2020 och under våren 2021 fått ställa om till mail- och telefonbunden verksamhet mot bakgrund av
covid 19-pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi avser dock att återgå till att bedriva verksamhet på våra
verksamhetsställen i Malmö så snart rekommendationerna ändras.

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
Under ett normalt år såsom 2019 har JC cirka 100 ärenden. Under 2020 har vi upplevt svårigheter med att nå ut till vår målgrupp på
distans, och fått in ungefär det halva antalet ärenden. Siffrorna visar ändock att många personer har problem där juridisk hjälp behövs,
samt att vår hjälp behövs trots att vi inte kan bedriva verksamhet som normalt. Hjälpen kan vara av det enklare slaget, som att ringa
telefonsamtal till en myndighet, eller svårare, som att en person upplever sig ha blivit felbehandlad i sitt barns skolval. Fördelen med
att gå till oss är att en slipper betala för något som kan vara både kostsamt och tidskrävande i förhållande till den kunskap som behövs.
Vi tror inte att behovet av vår hjälp kommer minska kommande år, utan vi vill fortsätta att finnas på verksamhetsställena för att
erbjuda information och hjälp. Vi strävar mot att enskilda personer, oavsett ekonomisk förmåga, ska få den hjälp de har rätt till. Med
mer grundläggande förståelse för juridiken, dess formalia och språk har vi lättare att ta vara på den enskildes rättigheter. Vi kan
enklare identifiera när något inte har gått rätt till och sätta press på att problemen bör åtgärdas. Juridikcentrum verkar på så sätt för ett
mer jämlikt samhälle där personers socioekonomiska eller språkliga situation inte ska spela roll för deras rättigheter som medborgare.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Vi har ett system som vi följer vi ärendehantering. Vi för protokoll över kön, ungefärlig ålder och vilken typ av
rättsfråga som vi har behandlat. Baserat på detta kan vi sammanställa mönster vi ser baserat på dessa faktorer. I slutet av varje
verksamhetsår sammanställs denna info och vi för en dialog med våra medlemmar hur vi kan utveckla vår verksamhet. Det ger oss
därför bl.a. möjligheten att försöka anordna utbildningar inom rättsområden som vi kan behöva lära oss mer om.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Vi försöker att ha en jämn könsfördelning bland medlemmar och i styrelsen. Vi för även statistisk på ålder och kön hos besökare och
försöker hålla koll på eventuella mönster.
Vi har även ett samarbete med Malmö mot diskriminering som innebär att vi i sådana ärenden kan hänvisa våra besökare dit för mer
djupgående hjälp. De har även hållit utbildningar för våra medlemmar.
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Nej
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Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Juridikcentrum riktar sig särskilt mot personer som är i en socioekonomiskt utsatt situation. Många av de person som kommer och
besöker oss och vill ha vår hjälp upplever sig ha blivit felbehandlade i någon mening: av andra personer, av myndigheter eller
rättssystemet överlag. Vi tror starkt på att det är vi fyller en viktig funktion för dessa människor. Vi tar inte betalt och vi är oberoende.
Vi kan därför ta oss an deras fall och fullständigt vara på deras sida och göra allt för att ge den hjälp de behöver eller vill ha. Detta gör
oss till en resurs för dessa människor som tydligt skiljer sig från och kompletterar den hjälp de kan få direkt av både Malmö kommun
och andra (statliga) myndigheter.
Det är inte ovanligt att den hjälp som vi ger bygger på att personer har fått dålig hjälp från olika delar av kommunen, vilket gör oss till
en
form av utomstående granskare att kommunens invånare ges den service som kommunen och andra myndigheter är skyldig att bistå
med.

4. Demokratisk värdegrund
Jag intygar att den organisation som jag ansöker om organisationsbidrag för uppfyller ovanstående.

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2020
Organisationens utgifter och intäkter 2020
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2020

55 999

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

0

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

0

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

0

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

3901,5

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen.
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej
Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Nej
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Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Nej
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Nej

6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsberättelse 2020.pdf (442 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
Ekonomisk berättelse verksamhetsår 2020 v2 (1).pdf (55 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
Ekonomisk berättelse verksamhetsår 2020 v2 (1).pdf (55 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2020 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
2021-01-17 Rev ber Juridikcentrum 2020.pdf (448 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
Preliminär budget 2022.pdf (35 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
Preliminär verksamhetsplan 2022.pdf (59 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
ÅM1.pdf (1,61 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
KS1.pdf (2,2 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
Stadga Juridikcentrum 2020 (1).pdf (77 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Nej
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7. Övriga upplysningar
Annan information som kan vara bra för arbetsmarknads- och socialnämnden att känna till
I fälten "besöksadress" under "kontaktuppgifter" fyllde jag i föreningens postadress eftersom ingen skillnad görs mellan post- och
besöksadress i föreningens stadga (jfr § 3 stadgan). Föreningen bedriver dock inte verksamhet på denna adress utan våra verkliga
besöksadresser, tillika verksamhetsställen, är i Malmö. Vi bedriver vår verksamhet på: Skåne stadsmission, Café David Malmö
(adress: Malmgatan 14, 211 32 Malmö) samt Citydiakonalen Malmö (adress: Södervärnsgatan 8, 214 27 Malmö).

8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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Rapport från föreningens verksamhet
Juridikcentrum bedriver en drop-in verksamhet hos två verksamhetspartners i Malmö:
Stadsmissionen och Citydiakonalen. Tidigare år har verksamheten bedrivs en gång i veckan på
vardera ställe med uppehåll mellan terminerna samt däremellan liggande högtider. I början av
verksamhetsåret 2020 utvidgades verksamheten till att omfatta två verksamhetstillfällen i veckan
på Stadsmissionen istället för ett, medan verksamheten på Citydiakonalen fortsatte som vanligt.
Detta var möjligt då intresset för Juridikcentrum vuxit och vi fick in många ansökningar och
kunde därför anta fler medlemmar.
Vårt första besök verksamhetsåret 2020 var den 18 februari på Stadsmissionen. Verksamheten
flöt på väl de följande veckorna och vi hade inga inställda tillfällen. Den 11 mars meddelade
Världshälsoorganisationen att spridningen av coronaviruset klassas som en pandemi och den 12
mars fattade styrelsen beslutet att tillfälligt pausa verksamheten. Den 18 mars fattade styrelsen ett
slutligt beslut om att skjuta upp verksamheten på obestämd tid. Den 27 april beslutade styrelsen
att återuppta verksamheten enbart över mail. Detta fungerade under omständigheterna ganska väl
med tanke på den korta framförhållningen och hur begränsade vi var att genomföra effektiv
marknadsföring för detta upplägg.
Inför höstterminen beslutade styrelsen i dialog med Stadsmissionen och Citydiakonalen att
fortsätta verksamheten på plats med ett tillfälle på varje verksamhetsställe varje vecka.
Myndigheternas rekommendation att arbeta hemifrån om möjligt kvarstod visserligen, men
eftersom både Stadsmissionen och Citydiakonalen kunde anpassa sina lokaler så att vi kunde vara
på plats och samtidigt hålla avstånd till dem vi möter beslutade styrelsen ändå att bedriva
verksamheten på plats om än i begränsad omfattning. Styrelsen beslutade utöver detta att även
införa telefontider som framför allt riktades mot dem som var i riskgrupp och därför
införskaffades en telefon. Telefontiderna hölls varannan vecka, tyvärr med begränsad framgång.
Verksamheten höstterminen 2020 drog igång den 21 september med ett besök på
Stadsmissionen. Den flöt på hyfsat väl och vi hade inga inställda tillfällen men vi märkte en viss
nedgång i antalet besökare. Den 27 oktober fattade styrelsen beslutet att återigen pausa
verksamheten då smittspridningen hade börjat ta fart ordentligt i Skåne och vi fick nya regionala
rekommendationer att förhålla oss till som bland annat innehöll en stark rekommendation om att
i möjligaste mån undvika resor i kollektivtrafiken. Den 3 november fattade styrelsen beslut om en
begränsad verksamhet där de medlemmar som bodde i Malmö och därmed inte behövde ta sig
3

till verksamhetsställena genom kollektivtrafiken skulle fortsätta arbetet på plats på varje
verksamhetsställe en gång varannan vecka medan övriga medlemmar delades in i telefongrupper.
Efter statsministerns tal till nationen den 22 november i vilket man bara rekommenderas att
träffa dem man bor med beslöt styrelsen att fortsätta med verksamheten enbart över mail den
återstående delen av terminen. Verksamhetsåret avslutades den 10 december 2020.

Stadsmissionen
Under året har vi i den mån det har varit möjligt fortsatt att bedriva och utveckla vår drop-in
verksamhet hos Stadsmissionen. Under början av verksamhetsåret utvidgades verksamheten till
att omfatta två verksamhetstillfällen i veckan istället för ett. Verksamhetsplatsen har fortsatt att
vara eftertraktad vilket framgick även under de perioder då vi tvingades pausa verksamheten.
Ordförande, Paula Hafner, har varit kontaktperson för Stadsmissionen och har under året haft
kontinuerlig kontakt med Ann Kjellander som arbetar som kurator på Stadsmissionen. I denna
kontakt har det framkommit att verksamheten varit saknad när vi inte har varit där och vi har
under året som gått tillsammans försökt komma på lösningar för att kunna ha verksamheten på
plats och i övrigt marknadsföra våra telefontider på plats. Ann har bland annat sett till att
affischer har satts upp på Stadmissionen där våra telefontider och övriga kontaktuppgifter
framgår.
Vi hade majoriteten av våra ärenden under början av verksamhetsåret. Som statistiken nedan
visar var det tydligt att efterfrågan var som störst i början av året. Under den knappa månad vi
var på plats på Stadsmissionen utan restriktioner hann vi med sex verksamhetstillfällen och vi
hade totalt 17 ärenden. Denna siffra lyckades vi inte komma upp i under hela höstterminen under
vilken vi var på plats sju gånger. Detta kan dels bero på att folk inte i lika hög grad var medvetna
om att vi var på plats och hur ofta vi var på plats, trots att vi på olika sätt försökte marknadsföra
vår närvaro, dels på att folk undvek att besöka oss på grund av pandemin. Vi lyckades inte heller
komma upp i denna siffra när vi räknar med våra telefontider som delvis var tänkta att ersätta ett
av verksamhetstillfällena på Stadsmissionen. Över telefon och mail hade vi endast två ärenden
under höstterminen, varav ett var över telefon och ett över email.
Statistik
Varje rättsområde som har berörts bland de ärenden som Juridikcentrum har hjälpt till med
under året har tagits med i statistiken. Eftersom vissa ärenden berör flera rättsområden är siffran
högre för antal rättsområden än för antal ärenden. Återkommande ärenden är inte inräknade.
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● Totalt antal ärenden: 17 stycken.
● Könsfördelning: 15 män och 2 kvinnor.

● Totalt antal ärenden: 12 stycken.
● Könsfördelning: 10 män och 2 kvinnor.
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Citydiakonalen
Samarbetet med föreningens verksamhetspartner Citydiakonalen har fortsatt under
verksamhetsår 2020. Juridikcentrum har haft Vice ordförande, Gry Sachs som kontaktperson
gentemot Citydiakonalen och därmed haft löpande kontakt och möten med diakon Peter Juhlin.
På grund av pandemin och de restriktioner som följt därav har vi under 2020 inte kunnat bedriva
verksamheten på plats i den omfattning som var tänkt. Med ett bra och smidigt samarbete med
Citydiakonalen har det, trots de olyckliga omständigheterna, varit möjligt att ändå bedriva
verksamheten i den omfattning som varit möjligt på plats och även på distans. Juridikcentrum är
mycket tacksamma för Citydiakonalens fina samarbete.
Statistik
Varje rättsområde som har berörts bland de ärenden som Juridikcentrum har hjälpt till med
under året har tagits med i statistiken. Eftersom vissa ärenden berör flera rättsområden är siffran
högre för antal rättsområden än för antal ärenden. Återkommande ärenden är inte inräknade.

● Totalt antal ärenden: 6 stycken.
● Könsfördelning: 4 män och 2 kvinnor.
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● Totalt antal ärenden: 12 stycken.
● Könsfördelning: 9 män och 3 kvinnor.

Telefon- och mail
Mailverksamheten började den 27 april då verksamheten återupptogs enbart över mail. Under
den månad som återstod av terminen fick vi tre ärenden över mail och en återkoppling. Ett
problem som styrelse uppmärksammade med detta upplägg var att det var svårt att nå ut till vår
målgrupp. Inför höstterminen infördes telefontider varannan vecka och när verksamheten på
plats minskades senare under terminen ersattes dessa tillfällen med ytterligare telefontider.
Verksamheten över telefon fick dessvärre begränsad framgång trots styrelsens försök att
marknadsföra telefontiderna. Under höstterminen hade vi endast ett ärende över telefon.
Ytterligare en person hade försökt kontakta oss och lämnat ett meddelande men lämnade inte ett
telefonnummer så vi kunde dessvärre inte hjälpa till i det ärendet. Detta ärende är inte medräknat
i statistiken. Utöver detta hade vi ett ärende över mail när verksamheten de sista veckorna av
höstterminen övergick till att enbart bedriva verksamheten över mail.
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● Totalt antal ärenden: 5 stycken.
● Könsfördelning: 5 män (utifrån vad vi kan utläsa från namnen).

Rapport från styrelsen
Vi lägger nu ett tufft men lärorikt år bakom oss. 2020 har inneburit en hel del såväl toppar som
dalar. Pandemin påverkade onekligen vår verksamhet men vi i styrelsen gjorde allt vi kunde för
att komma på kreativa lösningar allt eftersom myndigheternas rekommendationer för att
begränsa smittspridningen av covid-19 ändrades. Vi hade kontinuerlig kontakt med våra
verksamhetsställen Stadsmissionen och Citydiakonalen och vi lyckades tillsammans med dem
arbeta fram olika metoder för att marknadsföra våra andra kanaler så som vår nystartade
telefonverksamhet, för att kunna fortsätta att hjälpa de människor som söker vårt stöd. I
kontakten med våra verksamhetsställen förstod vi att vi var saknade och efterfrågade när vi inte
kunde vara på plats vilket visar vikten av vårt arbete. Vi har verkligen gjort vårt bästa för att ändå
komma i kontakt med vår målgrupp det här året, med något blandade resultat. Slutsatsen är trots
allt att vårt arbete sköts bäst på plats men att det med god framförhållning och effektiv
marknadsföring även går att bedriva arbetet på andra sätt.
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Totalt sett har Juridikcentrum under 2020 hanterat 52 enskilda ärenden. Detta är en väsentlig
minskning gentemot 2019, då föreningen hanterade 94 enskilda ärenden. Det kan konstateras att
pandemin har påverkat föreningens arbete och att vi hanterade en stor majoritet av våra ärenden
det här året när vi var på plats på våra verksamhetsställen. Samtidigt har vi arbetat fram nya sätt
att bedriva vår verksamhet på som skulle kunna få bättre genomslag i framtiden om sådant behov
uppstår. Sannolikt kommer en stor del av år 2021 kräva att verksamheten bedrivs i anpassade
former och vi har under det här året arbetat fram möjligheter och rutiner för sådant arbete. Vi
har också genomfört omfattande marknadsföring för detta och tagit fram material för framtida
marknadsföring. Med lite mer tid till förfogande kan vi nog räkna med att marknadsföringen kan
få bättre genomslag år 2021.
Styrelsen är ideellt arbetande och sätter mål och riktlinjer för verksamheten, samt föreslår
verksamhetsplan och budget. Styrelsen har under 2020 bestått av:
Ordförande: Paula Hafner
Vice ordförande: Gry Sachs
Kassör: Amanda Wikström
Sekreterare: Jens Rönneholm
Marknadsföringsansvarig: Suana Tafic

Ordförande: Paula Hafner
Uppdraget som ordförande har gått ut på att samordna och leda föreningens arbete så att
verksamheten funkar på bästa sätt. Ordförande jobbar dels på en operativ nivå men även en
institutionell nivå.
Det operativa ansvaret handlar om att se över och samordna det dagliga arbetet i föreningen.
Samordningen sker i flera olika moment som uppkommer under ett verksamhetsår. Detta
innebär bland annat att se till så att föreningens verksamhet fortlöper i enlighet med
verksamhetsplanen samt att rådgivningsverksamheten, termins och-styrelsemöten och utbildning
genomförs. Ordföranden ska även se till att rekrytering genomförs, om behov finns.
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Det institutionella ansvaret har handlat om att vara föreningens officiella representant utåt och att
förmedla de normer som organisationen står för. Detta har ordförande gjort bland annat genom
att jobba med föreningens redan befintliga samarbetspartners för att förbättra samarbetet.
Exempelvis deltog Paula i Malmö Mot Diskriminerings årsmöte som det här året hölls i digital
upplaga. Ordföranden har fortsatt samarbetat med Stadsmissionen genom att vara föreningens
kontaktperson gentemot verksamhetspartnern. Denna kontakt och detta samarbete har varit
extra viktiga det här året då vi ständigt har fört en dialog kring hur vårt arbete kan fortsätta när vi
har behövt förhålla oss till nya rekommendationer och riktlinjer från myndigheternas sida.
Samarbetet har fungerat väl det gångna året och Ann Kjellander som är vår kontaktperson på
Stadsmissionen har varit väldigt tillmötesgående gällande våra förslag på marknadsföring av vår
verksamhet på plats samt vår förfrågan om anpassning av verksamheten på plats så att det har
varit möjligt att hålla fysiskt avstånd mellan oss och de människor som söker vår hjälp. Paula har
även varit gruppledare för en grupp på Stadsmissionen.

Vice ordförande: Gry Sachs
Uppdraget som vice ordförande har inneburit en fri roll i styrelsen men har främst gått ut på att
stödja ordförande i dennes arbete. Gry har detta året varit föreningens kontaktperson gentemot
föreningens verksamhetspartner Citydiakonalen och jobbat med att upprätthålla ett väl
fungerande samarbete med Citydiakonalen. Kontakten och samarbetet med Citydiakonalen har
varit av central betydelse för föreningens verksamhet detta året, särskilt på grund av att pandemin
har ställt krav på att ständigt kunna anpassa verksamheten för att kunna fortsätta denna på bästa
sätt. Samarbetet har fungerat mycket väl och tack vare vår kontaktperson på Citydiakonalen Peter
Juhlin har det varit möjligt att bedriva verksamheten på plats på ett säkert sätt genoma att det har
varit möjligt att hålla fysiskt avstånd mellan oss och de människor som söker vår hjälp. Gry har
även varit gruppledare för en grupp på Citydiakonalen.
Vidare har vice ordförande hanterat schemaläggningen för föreningens medlemmar. Detta året
har ansvaret för schemaläggningen inneburit dels den grundläggande schemaläggningen som i
regel sker i början av varje termin, dels de ändringar av medlemmarnas schema som varit ett led i
den anpassning av verksamheten som föreningen har behövt göra på grund av pandemin. Tack
vare föreningens duktiga och samarbetsvilliga medlemmar har detta fungerat väl.
Gry har även ordnat en föreläsning med Carin Laurin som arbetar som rättslig expert inom
rättsområdet migrationsrätt på förvaltningsrätten i Malmö till årsmötet 2021.
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Ekonomiansvarig/Kassör: Amanda Wikström Avaria
Uppdraget som ekonomiansvarig har skötts av Amanda Wikström Avaria under verksamhetsåret.
Denna person har haft huvudansvaret för föreningens ekonomi vilket främst inneburit att föra en
kontinuerlig bokföring och vara ansvarig för utbetalningar från föreningen. Ekonomiansvarig har
fortsatt 2019 års styrelses arbete med att använda sig av utredningen över tillgängliga stipendier
för ideella föreningar för att hitta relevanta stipendier för Juridikcentrum att söka. Amanda har
byggt på de dokument som skapades 2019 för att hålla reda på vilka stipendier som föreningen
kan söka och när. Kommande styrelse bör därmed se över de dokument från 2019 och 2020 när
de planerar framtida ansökningar av finansiella medel samt hålla reda på när medlen behöver
rekvireras samt vilka skyldigheter föreningen åtagit sig genom de beviljade ansökningarna.
Amanda har lämnat in rapporter till Stiftelserna Chelha och Lars Hiertas Minne enligt
överenskommelse, avseende medel mottagna för verksamhetsår 2020. Ekonomiansvarig har även
ansvarat för att söka stipendier från Lars Hierta. Övriga ansökningar har fördelats mellan
styrelsen att ansöka om. Vidare har hon varit gruppledare för en grupp på Stadsmissionen.
Ekonomiansvarig har även sammanställt föreningens ekonomiska berättelse genom att upprätta
en resultaträkning och balansrapport som skickats till föreningens revisor.

Sekreterare: Jens Rönneholm
Styrelsen har haft en och samma sekreterare under verksamhetsåret. Huvudansvaret för
sekreteraren har varit att protokollföra styrelsens möten. Sekreteraren har även, likt övriga
styrelsemedlemmar, varit gruppledare för en medlemsgrupp. Jens har ansvarat för att söka bidrag
från Malmö stad och Kronprinsessan Margaretas minnesfond. Till Kronprinsessan Margaretas
minnesfond lämnade han även in kortfattade uppgifter om vad bidraget som beviljades för 2020
har gått till i enlighet med vad som framgick av minnesfondens hemsida. Jens har även tagit fram
ett utvärderingsformulär som styrelsen kan nyttja vid sammanträden med medlemmarna för att få
respons på både styrelse- och verksamhetsarbetet.

Marknadsföringsansvarig: Suana Tafic
Marknadsföringsansvarig har haft huvudansvaret för föreningens marknadsföring. Detta arbete
har främst gått ut på att sköta föreningens sociala medier/kanaler och kontinuerligt uppdatera
dessa så att rätt information funnits tillgänglig för allmänheten. Dessutom har
marknadsföringsansvarig i år lagt ett större fokus på annonsering då verksamhetens har ändrats
och föreningens arbete har behövts lyftas fram i bl.a lokaltidningar och genom andra digitala
medel. Marknadsföringsansvarig har även haft ansvar för att skapa nya visitkort samt flygblad,
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och fortsätta behålla aktiviteten på sociala medier samt knyta nya kontakter.
Marknadsföringsansvarig har även i sin roll ansvar över att ta fram affischer och relevant material
för exempelvis rekrytering, något som inte behövts göras i år då rekrytering inte varit aktuellt.
Nytt för detta verksamhetsår är att föreningen nu även finns på LinkedIn, vilket har gjort att
föreningens aktivitet på sociala medier har ökat och varit något utvecklats och uppdaterats hela
året. Marknadsföringsansvarig har även, likt övriga styrelsemedlemmar, varit gruppledare för en
medlemsgrupp.

Arbetet i förhållande till verksamhetsplanen
Verksamheten och rutiner
Ett antal verksamhetsmål har varit svåra att uppfylla under det gångna året på grund av
coronapandemin. Trots dessa motgångar är det mycket som styrelsen har lyckats med i
förhållande till verksamhetsplanen. Det här året har styrelsen till exempel fortsatt att arbeta med
att sammanställa statistik över föreningens ärenden varje termin och särskilt i slutet av
verksamhetsåret. Styrelsen har också utvecklat systemet för hantering av återkommande ärenden
och har upprättat ett system där medlemmarna får möjlighet att utvärdera och komma med
förslag på föreningens arbete. Systemet för hanteringen av återkommande ärenden har skett
genom att dessa ärenden har fått en egna dokument i en egen mapp i vår gemensamma Google
drive. Systemet där medlemmarna får möjlighet att utvärdera och komma med förslag på
föreningens och styrelsens arbete har skett genom att ett utvärderingsformulär har nålats fast i
den gemensamma Facebook-gruppen. Tanken med detta är att medlemmarna när de vill
anonymt kan fylla i formuläret och skicka det till styrelsen.
Två andra verksamhetsmål det är året har varit att bli bättre på återkoppling för avgående
medlemmar och att fortsätta att dela ut medverkansintyg till föreningens medlemmar som
uppfyller kraven för sådana intyg. Det här året har detta skett genom att ordföranden har mailat
avgående medlemmar i början på en ny termin, tackat för engagemanget och frågat om de vill
lämna någon feedback gällande föreningens och/eller styrelsens arbete. I samband med detta
frågar ordföranden också de medlemmar som uppfyller villkoren för ett medverkansintyg om
deras postadress, varpå ordföranden sedan postar intyget eller intygen till dessa f.d. medlemmar.
Ett verksamhetsmål som styrelsen bara har börjat att genomföra är att ta fram nya eller revidera
gamla vägledande dokument i rättsliga frågor som kan vara användbara för föreningens
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medlemmar i deras arbete. Detta försökte styrelsen främst uppnå genom att efterfråga sådana
dokument av medlemmarna som de tagit fram under studierna. När detta inte lyckades försökte
styrelsens medlemmar själva börja upprätta sådana dokument, men detta visade sig vara ett
alldeles för stort och tidskrävande arbete. Detta är något vi hoppas att kommande styrelse ska
lyckas bättre med.
Något styrelsen inte heller genomförde det här verksamhetsåret, och som även föregående
styrelse hade som mål att genomföra, var att hålla öppna styrelsemöten. Styrelsen har dock
fortsatt att jobba med att ha tydliga och lättillgängliga protokoll från styrelsemötena tillgängliga på
driven för medlemmarna. Även detta är något som förhoppningsvis kommande styrelse ska
kunna genomföra.

Utbildning och medlemsvård
Iplanerat studiebesök på förvaltningsrätten i Malmö i mars 2020 som tyvärr fick ställas in på
grund av pandemin.
I samband med årsmötet är en föreläsning om migrationsrätt planerad med Carin Laurin som är
rättslig expert inom rättsområdet migrationsrätt. Vi var också i kontakt med Malmö mot
diskriminering angående möjligheten att ha en föreläsning med dem på årsmötet vilket de gärna
ställde upp på. Efter att ha fått möjligheten med en Carin Laurin valde vi dock detta den här
gången då vi tidigare verksamhetsår haft föreläsning med Malmö mot diskriminering.
För att medlemmarna bättre ska lära känna varandra har föreningen som mål att varje termin
hålla en kick-off. I början på höstterminen hade vi en kick-off utomhus då vi spelade kubb och åt
pizza. På grund av pandemin har målet att varje termin hålla en kick-off inte varit möjligt och de
planer som vi haft har fått ställas in.
Med anledning av pandemin har styrelsens mål ifråga om utbildning och medlemsvård varit svåra
att nå. Styrelsen hoppas på bättre möjligheter att utveckla denna viktiga aspekt av Juridikcentrums
verksamhet.

Samarbeten
Ett av verksamhetsmålen var att stärka och bibehålla samarbetet med Stadsmissionen och
Citydiakonalen genom att regelbundet återkoppla med respektive kontaktperson är ett
verksamhetsmål som styrelsen har lyckats med relativt väl med. Det har varit nödvändigt att
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ständigt ha kontakt med våra kontaktpersoner för att kunna anpassa verksamheten efter
myndigheternas rekommendationer och för att få hjälp med marknadsföringen av våra nya tider
på plats och våra nya telefontider. I övrigt har vi också fortsatt att upprätthålla samarbetet med
Malmö mot diskriminering, bland annat genom att delta på deras årsmöte. Förhoppningsvis kan
detta samarbete förbättras och fördjupas ytterligare under kommande verksamhetsår.

Ekonomi
Juridikcentrum är en förening som värnar om sitt oberoende. Därmed är det ekonomiska läget
för föreningen aldrig garanterad, då föreningen endast finansieras av kommunala bidrag och
övriga stipendier. 2019 satte dåvarande styrelse in nya rutiner för att föreningen skulle arbeta
proaktivt med ekonomiska frågor och därmed alltid ha finansiella medel säkrade inför kommande
verksamhetsår. Detta arbete har fortsatt ge resultat. Inför 2020 hade föreningen en stark
ekonomisk ställning i förhållande till sina utgifter, då flera större bidrag hade beviljats från Malmö
Stad samt stiftelserna Lars Hiertas Minnesfond och Stiftelsen Chelha. Under 2020 fick föreningen
även bidrag beviljat av Kronprinsessan Margaretas Minnesfond avseende samma verksamhetsår.
Detta innebar inledningsvis att föreningen kunde utöka sin verksamhet genom att dubblera
antalet medlemmar vid rekryteringsprocessen 2020. Styrelsen kunde även bl.a. budgetera för en
utökad marknadsföring riktad till både potentiella medlemmar och besökare till verksamheten.
Som tidigare stadgat har Covid-19 påverkat Juridikcentrum stort. Då verksamheten periodvis har
pausats eller bedrivits på distans har de förväntat höga resekostnaderna uteblivit. De kostnader
som utmärker sig är istället marknadsföring och medlemsvård. Föreningen har även införskaffat
bankkort och åtagit sig löpande kostnader i form av telefon och företagsabonnemang av Hallon.
Många av de bidrag som beviljats för verksamhetsåret 2020 har därmed inte använts till fullo,
huruvida våra bidragsgivare vill återkräva dessa pengar är i nuläget osäkert, men enligt de
kontrakt föreningen skrivit är det deras fulla rätt att göra så. Kommande styrelse bör därmed
kontrollera detta inför budgeteringen av 2021.
Med denna eventualitet i bakhuvudet har styrelsen därför fortsatt arbeta aktivt med att säkra
finansiella bidrag på annat håll inför nästa verksamhetsår. Detta arbete har varit framgångsrikt
och Juridikcentrum går därför in i verksamhetsåret 2021 i ett stabilt ekonomiskt läge.
Juridikcentrum har beviljats följande anslag för verksamhetsåret 2021:
o Stiftelsen Lars Hiertas Minnesfond med 10 000 kr för vår fortsatta verksamhet.
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o Malmö Stad 15 000 kr för vår fortsatta verksamhet, varav 5 000 är ett extra stöd p.g.a.
Covid-19.
o Sparbanksstiftelsen Finn 10 000 kr, får ej användas till reseersättningar dock.

Marknadsföring
När styrelsen påbörjade verksamhetsåret var ett viktigt mål att nå ut till fler människor, och
synliggöra föreningens arbete både på och utanför Juridicum såsom i Malmö, bland annat genom
att sätta upp posters och dela ut nya visitkort. När vi sedan drabbades av pandemin insåg vi
snabbt att marknadsföringen skulle bli en vital del av vårt arbete, främst då verksamhetens tider
ändrats och vi införde mail- och telefonverksamhet.
Genom att skapa nya visitkort och flygblad med all nödvändig information, har styrelsen försökt
informera om de ändringar som har gjorts och dessutom lyft fram mail- och
telefonverksamheten. Detta har varit vårt bästa sätt att kunna fortsätta bedriva verksamheten
och samtidigt följa myndigheternas råd och rekommendationer gällande smittspridningen. Nästa
styrelse uppmanas använda visitkorten och flygbladen på de sätt de finner lämpligt, och om det
skulle behövas, även byta ut de som nu finns tillgängliga i Juridicums reception.
Styrelsen har även jobbat hårt med att bedriva ett aktivt arbete på samtliga sociala kanaler. Vi har
bland annat försökt översätta hemsidan till engelska, detta för att göra hemsidan mer tillgänglig
för alla personer ute i samhället. Utöver detta har vi även börjat använda LinkedIn, vilket har
varit ett sätt för oss att synliggöra vårt arbete och knyta kontakter. Nästa styrelse uppmanas att
fortsätta detta arbete. Dessutom har styrelsen även jobbat mycket med Instagram och Facebook,
där vi sett en ökning av följare. Den grafiska profilen som skapades av den föregående styrelsen
har nuvarande styrelse lagt stort fokus på detta år och det är något som nästa styrelse, specifikt
marknadsföringsansvarig, bör fortsätta göra. Allt för att det ska bli lättare för oss att bli
igenkända.
Som tidigare nämnt blev marknadsföringen en central del av styrelsens arbete i år. Styrelsen lade
ner mycket arbete på att hitta rätt plattform att annonsera verksamheten på, vilket gjordes i både
JiA-appen och Malmös lokaltidning. Nästkommande styrelse uppmanas fortsätta sprida
verksamhetens arbete genom annonser för att på så sätt nå ut till både nya medlemmar men
också till personer som kan vara i behov av vår hjälp men som inte känner till oss. I och med
annonseringen har vi också arbetat med att kontinuerligt hålla alla sociala kanaler uppdaterade, så
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att all viktig och ny information alltid funnits tillgängligt för våra följare och övriga personer som
söker sig till oss via våra sociala medier.
Styrelsen har även detta verksamhetsår inlett en diskussion med företaget Juristi, ett företag som
drivs av ett fantastiskt gäng som har varit väldigt glada i vårt arbete och som har visat stort
intresse för framtida samarbete. Juristi är en opartisk plattform/sökmotor där klienter kan hitta
jurister i sin närhet, och hitta jurister efter sina behov. Vi blev tillfrågade att dela med oss av våra
synpunkter när deras hemsida lanserades, eftersom ett av deras framtida mål är att engagera
studentföreningar och studenter på något sätt. Nästa styrelse uppmanas bibehålla kontakten då vi
genom deras krönika-hemsida kommer att kunna marknadsföra oss och även marknadsföra
varandra på våra Instagram-konton. Styrelsen tror att det finns goda chanser till ett fördjupat
samarbete och publicitet, där båda parterna kan gynnas!

Viktiga händelser under året
Filminspelning för juridikens dag
Juridikens dag, som anordnas av Juridiska fakulteten varje år, är en form av öppet hus där
allmänheten får möjlighet att se Juridiska fakultetens lokaler, ställa frågor angående utbildningen
samt lyssna på spännande och aktuella föreläsningar. Juridikens dag 2020 genomfördes i digital
form och Juridikcentrum fick inbjudan att delta i en filminspelning för juridikens dag där vi fick
möjligheten att presentera föreningen och Juridikcentrum gör. Detta var ett mycket bra tillfälle
för oss att sprida kännedom om Juridikcentrum och vår verksamhet.

Telefon- och mejlverksamhet
Detta året har vi börjat med att även bistå allmänheten med hjälp via telefon och mejl. På grund
av pandemin kunde vi inte bedriva verksamheten på plats i den omfattning som i vi i vanliga fall
gör. För att kunna fortsätta erbjuda allmänheten hjälp började vi vår telefon- och
mejlverksamhet. Eftersom Juridikcentrums verksamhet inte tidigare har bedrivits i denna form
var det en spännande utveckling av vår verksamhet.

Föreningens förtroendevalda 2020
Juridikcentrums förtroendeposter har bestått av styrelse, revisor och valberedning.

Juridikcentrums styrelse
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Ordförande: Paula Hafner
Vice ordförande: Gry Sachs
Kassör: Amanda Wikström Avaria
Sekreterare: Jens Rönneholm
Marknadsansvarig: Suana Tafic

Juridikcentrums revisor
Revisor: Per Wickenberg

Juridikcentrums valberedning
Valberedning: Birgitta Vollo
Valberedning: Moa Wahlqvist
Valberedning: Erik Sanded
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Ekonomisk berättelse verksamhetsår
2020
Period: 2020-01-01 - 2020-12-31
Ekonomiansvarig: Amanda Wikström Avaria

Resultaträkning
INTÄKTER
Stipendier och bidrag: 55 000
Övrigt (reklamation): 999
Totalt: 55 999
KOSTNADER
Resekostnader: 3901,5
Kontorsmaterial: 4 051,21
Medlemsvård: 2 798,4
Medlemsavgift: 200
Rekrytering: 1550,4
Marknadsföring och annonser: 3775
Utbildning: 135
Bankkostnad: 900
Adressändring: 969
Internetkostnad: 1363
Totalt: 19 643,51
RESULTAT : 36 355,49

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Kassa 44 139,3
Totalt: 44 139,3
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ingående balans 7783,81
Årets resultat 36 355,49
Totalt: 44 139,30
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Preliminär budget 2022
Intäkter
Bidrag
-

-

Okänt

Ingående bank från föregående år (baserat på
budget 2021)

-

39 243,3

Summa

-

39 243,3

Utgifter
Bankkostnader

900

Adressändring

969

Internetkostnader
- Webbhotell (Wordpress)
- Domännamn

1 958,75

Telefonkostnader

3 108

Medlemsavgift Malmö mot diskriminering

200

Marknadsföring och annonser

5 000

Kontorsmaterial

2 000

Utbildning

1 000

Medlemsvård

3 000

Rekrytering

3 200

Reseersättning
24h-biljetter á 76,5 kr

28 611

Totala kostnader

49 946,75

Preliminär verksamhetsplan 2022
Övergripande mål i prioriteringsordning
1. Erbjuda kvalitativ juridisk hjälp till socialt utsatta personer.
2. Vara en öppen och transparent förening.
3. Värna om föreningens oberoende ställning.
4. Vara en förening där alla känner sig välkomna.
5. Främja sammanhållningen och gemenskapen mellan föreningens
medlemmar.
6. Implementera strukturer och rutiner i allt arbete.
7. Ha värdefulla och relevanta samarbetspartners.
8. Arbeta aktivt med att marknadsföra Juridikcentrum till potentiella besökare
och samarbetspartners.
9. Bibehålla en stabil ekonomi i föreningen.
10. Öka kunskapen om relevanta rättsområden bland föreningens medlemmar.

Konkreta mål
Verksamheten och rutiner
·

Återta ordinarie verksamhet efter pandemin.

.

Sammanställa statistik över föreningens ärenden varje termin, särskilt i slutet av
verksamhetsåret.

·

Återta ordinarie verksamhet efter pandemin.

·

Utveckla systemet för rapportering av resultat i våra ärenden.

·

Fortsätta med att ge medlemmarna möjlighet att utvärdera och komma med förslag
på föreningens och styrelsens gångna arbete.

·

Arbeta med att förbättra hantering av återkommande ärenden.

·

Upprätthålla tidigare styrelsens arbete med att medlemmar ska känna sig inkluderade i
föreningens verksamhet genom öppna styrelsemöten.

·

Ta fram nya eller revidera gamla vägledande dokument i olika rättsliga frågor som kan
vara användbara för föreningens medlemmar i deras arbete.

·

Bli bättre på återkoppling för avgående medlemmar.

Utbildning
·

Erbjuda medlemmarna minst en föreläsning per termin.

Samarbeten
·

Stärka och bibehålla samarbetet med Citydiakonalen och Stadsmissionen genom att
regelbundet återkoppla med respektive kontaktperson.

·

Ha en återkommande dialog med föreningens revisor.

·

Förbättra och fördjupa samarbetet med Malmö mot diskriminering.

·

Etablera ett nätverk med näringsliv och offentliga aktörer.

Ekonomi
·

Ansöka om medel i form av stipendier och bidrag.

·

Vara proaktiva vid planeringen av föreningens ekonomi.

·

Undersöka möjligheten att ha stödmedlemskap till föreningen.

Medlemsvård
·

Anordna regelbundna sociala medlemsaktiviteter, minst 1 per termin.

·

Fortsätta dela ut intyg till föreningens medlemmar som uppfyllt kraven.

Marknadsföring
·

Öka närvaron i sociala medier. Särskilt bör föreningens närvaro och aktivitet på
Facebook, Instagram och Linkedin bli bättre.

·

Synliggöra föreningens telefon- och mejlverksamhet som pågår under pandemin.
Detta ska ske genom information på de tidigare verksamhetsställena, affischer,
Facebook, Instagram, Linkedin och utdelning av visitkort.

·

Föreningens hemsida bör även översättas till Engelska och Arabiska för att nå ut till
fler av föreningens målgrupper.

·

Bibehålla föreningens antal medlemmar men verka för en stabil tillväxt på längre sikt.

Stadga
Senast uppdaterad 2020-01-30

1 § Föreningens namn är Juridikcentrum.
2 § Föreningens säte är i Malmö.
3 § Föreningens adress ska vara den sittande
ordförandens adress. Adressändring ska ske
omgående efter varje nytt tillträde av
ordförande.
4 § Föreningens ändamål är att genom
kostnadsfri juridisk information och hjälp till
personer i socioekonomiskt utsatta
situationer i Malmö och Lund förenkla den
ibland svårtillgängliga juridiken. Föreningen
är ideell samt religiöst och partipolitiskt
obunden.
4a § Föreningens medlemmar är
juridikstuderande vid Lunds universitet, som
påbörjat minst termin tre vid
juristprogrammet.
5 § Föreningens verksamhet bedrivs i
samarbete med organisationer i Malmö och
Lund som direkt möter personer som
befinner sig i socioekonomiskt utsatta
situationer som exempelvis hemlöshet.
6 § Medlem är den som väljs in av
föreningens styrelse. Styrelsen kan även
utesluta medlem som grovt missköter sig
eller åsidosätter förtroendet gentemot
besökare till Juridikcentrums verksamhet.
7 § Föreningens högst beslutande organ är
terminsmötet. Terminsmötet hålls minst en
gång under vårterminen och en gång under
höstterminen. Kallelse till terminsmötet ska
skickas ut minst två veckor innan mötet.

Beslut på terminsmötet, med undantag för
stadgeändringar, fattas med enkel majoritet.
8 § Rösträtt på terminsmötet har den som
valts in som medlem senast dagen innan
mötet. Terminsmötet har beslutsrätt om
minst hälften av föreningens aktiva
medlemmar är närvarande.
9 § Fyra medlemmar i föreningen har rätt att
kalla till extrainsatt terminsmöte.
10 § Föreningens löpande verksamhet leds
av styrelsen. Styrelsen ska bestå av minst 3
medlemmar, som väljs av terminsmötet på
våren och har en mandatperiod på ett år. I
styrelsen ingår ordförande, vice ordförande
och kassör. Styrelsen får besluta om frågor
som rör föreningens löpande verksamhet,
men större beslut samt beslut om
stadgeändringar måste tas av terminsmötet.
11 § Föreningens firma tecknas av
ordförande och minst en styrelseledamot i
förening.
12 § Revisor väljs för en period om ett år
och ska väljas på vårterminens årsmöte.
Revisor ska vara någon som inte ingår i
sittande styrelse. Denne behöver inte vara
medlem i föreningen.
13 § Föreningens verksamhetsår löper på
kalenderår.
14 § För att ändra stadgarna krävs bifall med
två tredjedelsmajoritet på ett terminsmöte.
15 § Föreningen upplöses genom beslut med
två tredjedels majoritet på terminsmöte.

