
 Styrelsemöte 11 juli 2021   

Protokoll 

 
 

 

 

Datum: 11 juli 2021 

Plats: Zoom 

Tid: 19:00 

Närvarande: Hedda Lindahl, Anton Holm, Filippa Bruno, Ebba Bolle, Emma Lindvall, 

Nilufer Nouri, Matilda Andersson, Mehdi Mohamed, Lovisa Jakobsson (kandidat till vice 

ordförande), Rojan Arikan (kandidat till vice ordförande).    

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat.  

 

2. Fastställande av dagordningen 

Styrelsen fastställer dagordningen.  

 

3. Val av justerare  

Styrelsen väljer Anton Holm till justerare. 

 

4. Adjungering av kandidater för posten som vice ordförande 

Styrelsen beslutar genom acklamation att adjungera in Lovisa Jakobsson 19.10.  

Styrelsen beslutar genom acklamation att adjungera in Rojan Arikan 19.30.  

 

5. Intervju med kandidater för posten som vice ordförande 

Ordförande håller intervju med kandidater Lovisa Jakobsson och Rojan Arikan. 

Övriga styrelseledamöter ställer kompletterande frågor och kandidaterna ges 

möjlighet att göra egna tillägg. 

 

Efter respektive intervju lämnar kandidaterna mötet. 

 

Marknadsföringsansvarig avviker från mötet.  

 

6. Tillsätta vice ordförande 

Styrelsen håller diskussion om kandidaterna. 

 

Genom votering framgår att starkast stöd finns för Rojan Arikan. 

 



Genom acklamation tillsätter styrelsen Rojan Arikan som vice ordförande för 

Juridiska Föreningen vid Örebro Universitet verksamhetsåret 21/22. 

 

Studiesocialt ansvarig avviker från mötet.   

 

7. Styrelsetröjor 

Eftersom vice ordförande tillträder idag kan 10 st. uppsättningar styrelsetröjor 

beställas nästa vecka. Kostnaden av 10 huvtröjor och t-shirts, inklusive startkostnad, 

frakt och moms är 5 984 kr (se bifogad bilaga offert). Det motsvarar en prisökning av 

ca 1 800 kr från det belopp som styrelsen beslutade om den 3 juli. 

 

Styrelsen beslutar genom acklamation att beställa 10 huvtröjor och t-shirts om en total 

kostnad av 5 984 kr i enlighet med offert.  

 

8. Övrigt  

Aktivitetsansvarig informerar om att Åreresan behöver bokas i närtid. 

Aktivitetsansvarig ska göra mer research och återkommer efter det. Om inga 

bokningsavgifter tillkommer bokar aktivitetsansvarig resan, om avgifter tillkommer 

kommer ett styrelsebeslut behöva tas.  

 

9. Kommande sammanträde  

Nästkommande sammanträde planeras hållas onsdagen den 4 augusti kl 18.00.   

 

10. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

 

Sekreterare 

Matilda Andersson 

 

________________________ 

 

Justerare      Justerare 

Hedda Lindahl      Anton Holm  

 

________________________   ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA OFFERT  

 

 

 

 

 


