
 
 

 

 

Svenska föreningen för IT och juridik:  

Förslag till arbetsplan för 2022 

1. Utveckla bra koncept för hybridlösning till våra seminarier 

Med anledning av pandemin som lärt oss att genomföra seminarier online vill 
vi gärna även fortsättningsvis säkerställa att tillgängligheten till våra seminarier 
vidmakthålls genom att våra seminarier även framgent tillgängliggörs online. 
Därmed kan SIJU ha mycket mer aktiva medlemmar runtom i landet och 
minska fokuset på Stockholm. Styrelsen vill därför utveckla bra koncept för 
att genomföra våra seminarier genom någon slags hybridlösning där vissa 
deltagare finns i en gemensam lokal och andra deltagare kan koppla upp sig 
och delta online. 

2. Samarbeten med andra organisationer 

SIJU vill vara en samlande kraft och en plattform för de olika initiativ som 
görs inom området informationsteknik och juridik, vilket numera även 
innefattar Legal Tech och Reg Tech. Det görs genom att skapa nya arenor för 
möten och möjliggöra olika former av samarbeten. Detta arbete har inletts 
och styrelsen ska fortsätta med att vidareutveckla olika formera av samarbeten 
i syfte att tydligt etablera SIJU som den samlande kraften. 

3. Seminarier 

Styrelsen ska fortsätta med ambitionen att ordna minst tre seminarier per 
halvår. Det kan vara en blandning av kvälls- och frukostseminarier samt gärna 
genom inslag av paneldiskussioner. Vissa av dessa kan gärna genomföras i 
olika former av samarbeten med andra organisationer. 

4. Vidareutveckling av kommunikation  

Styrelsen ska fortsätta vidareutveckla kommunikationen av SIJU med hjälp av 
den nya loggan. Detta ska ske genom att roll-ups med loggan används i 
samband med olika aktiviteter, genom att foton tas på medverkande där 
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loggan finns med i bakgrunden, genom att foton delas på LinkedIn m.m. 
Därigenom är ambitionen att bättre positionera SIJU inom kretsarna för IT 
och juridik som en attraktiv och intressant förening att vara verksam i. 

5. Vidareutveckling av administrationen kring seminarier  

Styrelsen har påbörjat arbetet med att utveckla hemsidan för att förbättra och 
förenkla anmälan samt bekräftelser till seminarier samt kring 
medlemskommunikation. Dessutom har vi diskuterat möjligheten att låta Easy 
Office sköta mer av seminarieadministrationen. Styrelsen har som ambition 
att slutföra detta arbete. 
  


