
Hedda Lindahl – Ordförande 

Hedda har under det senaste styrelseåret bemästrat posten som utbildningsansvarig för 

juristprogrammet med bravur. Hedda har visat stort intresse för samtliga delar av JF, både 

nationellt och lokalt. Med Heddas erfarenhet, genuina intresse för JF och inställning tror vi att 

Hedda kommer kunna föra föreningen framåt och representera föreningen på ett bra sätt.  

Ebba Quick – Vice ordförande 

Ebba har under flera år varit engagerad i JF Örebro. Hon var under sitt första år med i 

Mogenska rådet, redan då skötte hon sitt föreningsuppdrag med bravur. Senaste året har Ebba 

varit sekreterare i styrelsen. Med sin erfarenhet av utbildningsbevakning och styrelsearbete 

tror vi Ebba kommer bli en fantastisk vice ordförande som kommer föra föreningen framåt.  

Nilufer Nouri – Studiesocialt ansvarig 

Nilufer kommer senast från rollen som ordförande för det studiesociala utskottet och har 

sedan tidigare erfarenhet av ledarpositioner. Valberedningen har fått bilden av en 

sammansatt, ödmjuk, kompetent och på alla vis inspirerande person. Vi tror att Nilufer 

kommer bli en utmärkt studiesocialt ansvarig.  

Ebba Bolle – Aktivitetsansvarig 

Ebba är en sprudlande person med många kreativa idéer. Valberedningen ser Ebbas positiva 

inställning, intresse för föreningen och kreativitet som en stor tillgång i tider som dessa. Vi 

tvivlar inte på Ebbas kapacitet att arrangera aktiviteter för att hålla våra medlemmar aktiva 

oavsett omständigheterna.  

Anton Holm – Utbildningsansvarig JP. 

Anton har under de senaste två åren varit medlem i Mogenska rådet där han varit en stor 

tillgång. Valberedningen är mycket glada över att Anton väljer att engagera sig i en större 

utsträckning och tror att hans erfarenhet inom utbilndningsbevakning, lugn och ödmjukhet 

kommer göra honom till en förträfflig utbildningsansvarig.  

Mehdi Mohamed – Utbildningsansvarig RP 

Mehdi är en välorganiserad, fokuserad och engagerad person med ett genuint intresse för 

föreningen. Det senaste året har Mehdi varit medlem i Mogenska rådet där han varit en stor 

tillgång. Valberedningen ser stor potential i Mehdi och hans framtid i föreningen och tror att 

han skulle göra ett fantastiskt arbete som utbildningsansvarig för rättsvetenskapliga 

programmet.  

My Öhman– Ekonomiansvarig 

My har en stor bakgrund inom ideellt engagemang. Senaste kommer hon som engagerad från 

Juristmässan. Vi tror att hennes noggrannhet, effektivitet och grundade person kommer lämpa 



sig väl för ansvaret för föreningens ekonomi. Valberedningen nominerar, med stor tilltro, My 

Öhman till posten som ekonomiansvarig.  

Matilda Andersson – Sekreterare  

Matilda har tidigare varit engagerad i utskott inom JF Örebro och har erfarenhet av 

sekreterarrollen från arbetslivet. Hennes värme och glada humör kombinerat med hennes 

extraordinära noggrannhet och öga för detaljer gör att Valberedningen tror att hon kommer 

vara en stor tillgång för styrelsen. Valberedningen nominerar, med stort förtroende, Matilda 

Andersson till sekreterare.  

Filippa Bruno – Marknadsföringsansvarig 

Filippa har tidigare engagerat sig i ledningsgruppen för Juristmässan. Utöver sitt engagemang 

har hon varit en aktiv medlem som visat ett genuint intresse för föreningen. Filippa är 

engagerad, målinriktad, strukturerad och har en positiv inställning. Vi finner Filippas 

egenskaper och genuina intresse för föreningen som en enorm tillgång för styrelsen och 

föreningen. Det är med stort förtroende vi nominerar Filippa Bruno till 

marknadsföringsansvarig.  

Emma Lindwall – Näringslivsansvarig 

Emma har det engagerat sig i näringslivsutskottet och JSM-utskottet och har därmed en god 

inblick i arbetet som sker under näringslivsansvarig. Emma är en lugn och strukturerad person 

som tycker det är roligt med utmaningar och nya kontakter. Valberedningen tror att Emma 

skulle vara en tillgång i styrelsen och nominerar henne härmed till näringslivsansvarig. 

Magnus Kristofferson - Revisor 

Magnus är en välkänd och omtyckt lärare som knappast behöver någon vidare introduktion. 

Vi tror att Magnus med sin erfarenhet från arbetslivet och akademin kommer vara en stor 

tillgång för föreningen som revisor. Valberedningen är glada att kunna nominera Magnus 

Kristofferson till revisor. 

Isak Bergström – Skyddsombud 

Förevarande verksamhetsår tillträdde Isak posten som skyddsombud. Med stort förtroende 

nominerar vi Isak till posten som skyddsombud. 

 


