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1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarar ·mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordningen 

Styrelsen fastställer dagordningen. 

3. Val av sekreterare 

Styrelsen väljer Roj:,in Arikan till sekreterare. 

4. Val av iusterare 

Styrelsen väljer Nilufer Nouri till justerare. 

5. Corona 

i. Gällande restriktioner 

Styrelsen diskuterar regeringens nya restriktioner som presenterades den 10 

januari och börjar gälla den 12 januari. Vad som framgår av det följande är ett 

urval av de nya restriktionerna. 

För hyra av Jokal for privata sammankomster har taket sänkts till 20 personer. 

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är maxtaket 500 

personer. 
• I ~}.1 

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där det är mer än 

20 deltagare inomhus gäller sittande publik och max 8 personer per sällskap. 

Sällskapen ska ha minst I meters avstånd mellan varandra. 

För vuxna personer inträder allmänt råd att begränsa antalet nära kontakter 

, .. 



ii. 

inomhus och' avråder därigenom att man O .. 

samt liknande sociala sammanhang. ,deltar pa storre middagar och fester, 

Avslutningssittning iuristprogrammet 

Styrelsen diskuterar huruvida det fortfarande är .. . 
avslutningsmiddagen rco·rJ· . tp lamphgt att genomföra 

·.· uns rogrammet. 

U tbildningsansvari JP t k 

tr
.kt. g og ontakt med Satin och har fått återberättat att d 

nya res 1 10nema i . . . k e 
nå ot .. .. pnnc1p mte ommer att påverka avslutningsmiddagen på 

.. g avsevart satt. Det som kommer att påverkas är att Satin kommer att 

stanga kl 23·00 t d 1 . ' sam att e tagarna kommer behöva delas upp till sällskap om 

max 8 personer. · 

Huruvida ~idda~en räknas som en allmän eller privat sammankomst är något 

okla~. ~nhgt Satm hamnar middagen någonstans däremellan, men att rådande 

restnkt1oner inte bör påverka middagen på något påtagligt sätt. 

Utbildningsansvarig JP har också gjort en intressekoll i gruppen för de som 

har anmält sig till ev~nemanget. Av totalt 54 personer har hittills 35 personer 

svarat att de fortfarånde vill närvara på middagen och en person har svarat att 

den int~ vill. De som vjll avboka sin plats på middagen har möjlighet att göra 

det fram till den 12 janu~ri på eftel1lliddagen. Detta har de anmälda ratt 
'. 

information om. ' ' 

Vidare har personen som tidigare planerat avslutningsmiddagen meddelat att 

den är villig att återigen anordna denna middag i det fall styrelsen beslutar att 

föreningen inte längre ska anordna middagen. Det verkar således att middagen 

fortfarande k~mmer att bli av, även om föreningen inte längre kommer att 

anordna den med anledning av pandemin. 

Sammantaget finns det inget praktiskt hinder att genomföra middagen enligt 

de utbildningsansvariga och d~ menar således att avslutningsmiddagen bör 

genomföras. 
~· • J 

Ordförande läser upp se~eterarens och näringslivsansvarigs åsikter som 

tidigare under dag~n inkÖmmit över mail. 

Örebro universitetet har inte kommit med några uppmanin~ar -~m _hur __ 

föreningar bör agera. Inte heller h~r Örebro studentkår tagit stäl~mg annu 

huruvida irlfroduktionen 'ror nystudentema kommer att genomföras. 



ce 
iii. 

Oordförande har även kollat med de an~ra juridiska föreningarna i Sverige och 

nagra av dessa avser att ställa in vissa av deras fysiska evenemang. 

Styrelsen diskuterar huruvida avslutningssmiddagen för juristprogrammet bör 

genomföras utifrån de nya restriktionerna, samt rådet för vuxna personer att 

begränsa sina fysiska kontakter och avstå större middagar. 

Styrelsen beslutar genom öppen votering att ställa in avslutningsmiddagen för 

juristprogrammet. 

Styrelsen beslutar genom öppen votering att fullt återbetala samtliga biljetter 

till avslutningsmiddagen för juristprogrammet. 

Halvvägsmiddagen rättsvetenskapliga programmet 

Eftersom halvvägsmiddagen· för rätt~vetenskapliga programmet också är 

planerad att genomföras i Satin, gäller ·det som tidigare anfördes avseende 

Satins möjlighet att hålla sittningen, även för detta evenemang. 

Studiesocialt ansvarig lyfter att 12 personer har köpt biljetter till middagen och 

att biljettförsäljningen nu är stängd. 

Styrelsen diskuterar huruvida halvvägsmiddagen för rättsvetenskapliga 

programmet bör genomföras utifrån de nya restriktionerna. Eftersom styrelsen 

beslutade att ställa in avslutningsmiddagen för juristprogrammet, anser 

majoriteten av styrelsen att det är inget annat än lämpligt att även ställa in 

detta evenemang. 

Styrelsen beslutar genom ·öppen votering att ställa in halvvägsmiddagen för 

rättsvetenskapliga programmet. 

Styrelsen diskuterar även huruvida serviceavgiften om 10 kronor som 

deltagarna har betalat för att köpa biljetterna på VIP-monkey bör återbetalas. 

Styrelsen beslutar genom öppen votering att fullt återbetala såväl biljetterna 

som serviceavgiften, vilket innebär att föreningen går miste om 120 kronor (10 

kronor serviceavgift på 12 personer). 

iv. Prison Island 

Aktivitetsansvarig anser att det fortfarande är lämpligt att genomföra Prison 

Island. I dagsläget är 12 personer anmälda till evenemanget. 

Regeringens avrådan gäller större m1ddagar och fester. Aktivitetsansvarig 



anser inte att prison island -evenemanget O fi tt 
de restriktioner som finn .. m a as av denna avrådan. Utifrån 

s ar evenemanget fortfarand .. ·1 · . 
e mo1 1g att genomfora. 

Aktivitetsansvarig har försökt få k t kt d . 

inte tätt .. on a me Pnson Island per telefon men 

svar. _Vad galler avbokningsvillkor är det möjligt att avboka biljetterna 

ett par dagar mnan evenemanget. 

Styrelsen diskuterar huruvida det är lämpligt att genomföra evenemanget. Det 

råder åsikter inom styrelsen att med anledning av att halvvägsmiddagen för 

rättsvetenskapliga programmet ska ställas in, där deltagarna också är 12 

personer, bör Prison Island, där deltagarna förmodligen kommer att vara 

fysiskt närmare varandra under evenemanget, också ställas in. 

Styrelsen beslutar genom öppen votering att ställa in Prison Island. 

6. Övrigt 
Studiesocialt ansvarig lyfter frågan huruvida det är nödvändigt att marknadsföra på 

föreningens kanaler om de inställda evenemangen. Ordförande anser att det är mer 

lämpligt att publicera ett inlägg på Facebook-evenemangen och skicka ett mail till de 

anmälda deltagarna om att evenemangen ställs in. 

7. Kommande sammanträde 

Kommande sammanträde planeras hållas tisdagen den 18 januari kl 08.00. 
I 

8. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Sekreterare 

Rojan Arikan 

lf~& 
J:::;, Justerare 

Nilufer Nouri 


