
 Styrelsemöte 10 augusti 2021  

Protokoll 

 
 

 

 

Datum: 10 augusti 2021 

Plats: Zoom 

Tid: 18.30  

Närvarande: Hedda Lindahl, Rojan Arikan, Matilda Andersson, Emma Lindvall, My Öhman, 

Filippa Bruno, Nilufer Nouri, Ebba Bolle, Mehdi Mohamed, Anton Holm.   

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat.  

 

2. Fastställande av dagordningen 

Styrelsen fastställer dagordningen.  

 

3. Val av justerare  

Styrelsen väljer Mehdi Mohamed till justerare. 

 

4. Utgivningsbevis Prima Facie 

Ordförande informerar om att utgivningsbeviset för tidskriften Prima Facie behöver 

förnyas senast 16 augusti 2021. Utan utgivningsbevis får inte tidskriften ges ut. Det är 

endast ägaren till tidningen som kan förnya beviset och ägaren är i dagsläget JF. 

Utgivningsbeviset kostar 2000 kr att förnya. 

 

Styrelsen beslutar genom acklamation att förnya utgivningsbeviset för Prima Facie av 

en kostnad om 2000 kr.  

 

5. Beslut om DJ till räkbåten  

Studiesocialt ansvarig har varit i kontakt med DJ inför räkbåten. Kostnad att hyra DJ 

för 3 timmar inkl. mixer är 1 500 kr. Vill vi även hyra högtalare blir kostnaden 2 400 

kr. Det är möjligt att avboka DJ:n en dag före eventet, dvs. den 15 september.   

Styrelsen beslutar genom acklamation att hyra DJ inkl. högtalare av en kostnad om 2 

400 kr med möjlighet till avbokning en dag före eventet. Skulle de högtalare JF har 

fungera bokas enbart DJ utan högtalare av en kostnad om 1 500 kr.  

 



6. Sponsring av grillkväll 

Studiesocialt ansvarig har varit i kontakt med Red Bull som gärna sponsrar 

grillkvällen. Förvaring och transport ordnas av kontaktperson på Red Bull som 

närvarar vid kvällen och delar ut dricka.  

 

7. Övrigt  

Sekreterare påminner om att alla ska fylla i schemat för försäljning av lagböcker 

under v. 35. 

 

Ekonomiansvarig påminner om att verksamhetsplanen ska in imorgon före kl 00.00. 

 

8. Kommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde planeras hållas under vecka 33 alternativt under vecka 

34. Vice ordförande återkommer med förslag på datum.   

 

9. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

Sekreterare 

Matilda Andersson 

 

________________________ 

 

Justerare      Justerare 

Hedda Lindahl      Mehdi Mohamed 

 

________________________   ________________________ 

 

 

 

Mehdi Mohamed


