
 

  
                  

      

                     

    

    

Protokoll  för  styrelsemöte  2016-09-04  

JSS,  sektionsstyrelsen    

    
Närvarande:    

Hannes Guggenheimer, ordförande  

Marco Poblete, vice ordförande  

Lovisa Kronsporre, ledamot   

Rebecka Elm, ledamot   

Emelie Jönsson, ledamot  

John-Erik Bergkvist, ledamot  

Lisa Svensson, ledamot  

Alexander Zhou, ledamot (injusterad i röstlängden kl. 14:49)  

Martin Andersson, ledamot (injusterad i röstlängden kl. 15:01)  

  

   

1 § Mötets öppnande   

Ordförande Hannes Guggenheimer förklarar mötet öppet kl. 13.12.   

   

2 § Dagordningens godkännande   

Styrelsen fastställer dagordningen i föreliggande skick.  

   

3 § Val av mötessekreterare   

Styrelsen väljer Marco Poblete till mötessekreterare.   

   

4 § Val av justerare   

Styrelsen väljer Emelie Jönsson till justerare.  

  

5§ Godkännande av förra mötets protokoll 

Styrelsen godkänner förra mötets protokoll.  

   

6 § Diskussions/beslutsärenden   

   

    

    

    

    

    

    



a. Presentatationsrunda och förväntningar på verksamhetsåret 

Ledamöterna delar med sig av sina förväntningar och mål på verksamhetsåret. 

Att arbeta för att engagera fler medlemmar i Jusek Studerandesektion är ett av 

de mål som nämns frekvent. Mötet diskuterar innebörden av olika 

ansvarsområden och ordföranden förklarar dess olika funktioner.   

 
  

                   

  

b. Datum för nästa och kommande möten  

Mötet beslutar om datum för nästkommande möte och beslutar även att besluta om 

datum för hela höstens möten på nästa möte.  

  

c. Diskussion om interna arbetsområden  

Ordföranden lyfter behovet av tydliga rollfördelningar och presenterar i samband 

med detta en modell för lyckade sammansättningar av framgångsrika grupper. 

Modellen bygger på organisationsteoretisk forskning och något som mötet beslutar 

att utgå ifrån i sammansättning av styrelsens ansvarsområden.   

   

Ansvarsområden ser ut som följande:  

  

• Sociala medier  

Den ansvarige har direkttillgång till sociala medier, tar fram relevant material samt 

deltar på redaktionsråd.   

• Ansvarig för lokalstyrelser och mentorskap  

Löpande kontakt med lokalstyrelser och mentorskap, samt uppföljning  och 

utvärdering för att se om den nationella styrelsen kan bidra med hjälp. Arbeta för 

att etablera lokalstyrelser i orter där det ej finns än.  

• Eventansvarig  

Övergripande ansvar över praktiska moment vid event, samt kontakt med talare, 

besökare och även utvärdera resultat.  

• Opinionsansvarig och strategi (ordförande)  

Arbetar för att hålla samman gruppen, delegera uppgifter och peka en tydlig 

färdriktning för gruppen. Koordinering av idéer och samarbete med ledamöter för 

att även kunna arbeta opinionsbildare mot externa aktörer.  

• Utvärderare (vice ordförande)  

Arbetar för att utvärdera och följa upp ledamöters arbete för att underlätta 

genomförandet av styrelsens mål, bland annat genom användandet av exempelvis 

målkartor. En person som är tydlig i sin feedback och både kritisk och 

uppmuntrande vid behov.  

• Samordningsansvar  

Löpande kontakt med studentmarknadsförare och kansliet för att underlätta 

samarbete. En facilitator som arbetar nära med övriga ledamöters ansvarsområden 

för att underlätta processer i den mån stöd från kansliet finns.   



• Researchansvarig  

Identifiera intressant information att opinionsbilda om samt genomföra 

faktakontroller. Den researchansvariga är en noggrann person, en van skribent en 

duktig informationssökare.   

• Innehållsansvarig  

Den innehållsansvarig författar inbjudningar till event, artiklar, och annan text som 

produceras från studerandesektionen. Den innehållsansvarige är språkligt begåvad 

skribent med näsa för slagkraftiga och kortfattade formuleringar.  

• Ekonomiansvarig  

Budgetering och bokföring, ansökningar om anslag samt understödjande 

engagemang i andra ansvarsområden.  

  

                   

  

Mötet ajourneras 13:59 för fika.  

  

Mötet öppnar åter 14:10.   

  

Alexander Zhou blir injusterad i röstlängden kl 14:49.  

  

  

d. Diskussion om Saco studentråd  

Mötet diskuterar Juseks engagemang i Saco studentråd samt om Saco studentråds 

medlemsråd som äger rum den 17 september.   

  

Martin Andersson blir injusterad i röstlängden kl. 15:01.   

  

e. Almedalen  

Styrelsen diskuterar ett eventuellt deltagande under almedalsveckan samt för och 

nackdelar med ett eventuellt deltagande.   

  

7 § Målkartsuppföljning  

Målkarta har ännu inte 

upprättats.  

  

8 § Övriga frågor  Inga övriga 

frågor fanns.  

  

9 § Val av vice ordförande  

Hannes öppnar kandidaturen till valet av vice ordförande.   

  

De ledamöter i styrelsen som anmält sitt intresse är:  

Marco Poblete  

Lisa Svensson  

   

Mötet beslutar att via sluten omröstning välja Marco Poblete till vice ordförande.  



  

9 § Nästa möte   

Nästa möte är den 1 oktober kl. 10:30 på Juseks kansli.   

  

8 § Mötets avslutande   

Ordförande Hannes Guggenheimer förklarar mötet avslutat kl. 15:31.  

   

   

 Sekreterares underskrift                                     Ordförandes underskrift   

Marco Poblete               Hannes Guggenheimer 

  

                                    

Justerares underskrift   

 Emelie Jönsson           

 


