
Protokoll för styrelsemöte 2016-10-22  

Jusek Student, sektionsstyrelsen  

Närvarande:  

Hannes Guggenheimer, ordförande 

Marco Poblete, vice ordförande (injusterad i röstlängd kl. 11:54) 

Ida Inga, studentombudsman 

Alexander Zhou, ledamot 

Lisa Svensson, ledamot 

Lovisa Kronsporre, ledamot 

Emelie Jönsson, ledamot 

John-Erik Bergkvist, ledamot  

Martin Anderson, ledamot (avlämnad kl. 15:15) 

 

1 § Mötets öppnande  

Ordförande Hannes Guggenheimer förklarar mötet öppet kl. 11.08.  

2 § Dagordningens godkännande  

Håkan Öberg besöker och berättar om förbundsstyrelsens arbete. 

Dagordningen godkänns. 

Tillägg: punkt e) Praktisk information om  

3 § Val av mötessekreterare  

Styrelsen väljer Alexander Zhou till mötessekreterare  

4 § Val av justerare  

Styrelsen väljer John-Erik Bergkvist till justerare.  

Hannes Guggenheimer ajournerar mötet kl. 12:25 för lunch. 

Hannes Guggenheimer återöppnar mötet kl. 13:09  

5 § Godkännande av förra mötets protokoll  



Styrelsen godkänner förra mötets protokoll  

6 § Diskussions- och beslutsärenden  

a) Uppföljning och rapport från ansvarsområdena. 

Marco: Kontakt med Emelie angående marknadsförare, motion till kongressen är inskickade 

(stöd från ingenjörer hittills) 

John-Erik: Redaktionsmöte(sociala kanaler), inläggsserien: förslag angående berättelser om 

styrelseledamöters roller. Bildbank, rörliga material 

Twitter(”formellt” om organisationen/”politik”), Facebook (personlig men professionell), 

Instagram(”informellt”) 

#engagera  

Alexander + Lovisa: Almedalen, tidigare event(2016), tidplan 

Martin: Motion om mandatfördelning till Saco kongressen. Handlingsplanen(ex. enhetlig 

kommunikation) 

Lisa: Kontakt med lokala styrelser/mentorskap, (Gävle, Örebro, Göteborg); Ordförandenätverk 

via Facebook-grupp 

Ida: Linköping, Stockholm samt Göteborg med nystart på lokala styrelser.  

Emelie: Studentmarknadsförare, se vidare punkt b) nedan 

Hannes: kontakt med andra förbund inför kongressen (ex. lärarna, SSR, ingenjörer, 

civilingenjörer m.m.), kontakt med Saco där motioner och motionssvar publiceras troligtvis nästa 

vecka.  

b) Arbetet med studentmarknadsförare.  

Sammanställning angående interna undersökningen från Emelie, se bilagan i Drive.  

Ida: tre heltidsanställda som marknadsförare och en för engagerade. Studentmarknadsförare har 

två utbildningshelger per år. Kontaktpersonskonferens. Säljmetodik för olika tillfällen. 

Inbetalning på fakturan(”Jag vill veta mer”-rutan). Riktade annonser. Tävling riktad mot? 

Fika(SMF och lokala styrelser/mentorskap). Information om engagemang innan start av lokala 

event. Nationell kampanj.  

c) Praktiskt om kongressen. 

John-Erik har blivit nominerad och Lisa ska golvnomineras på plats.  

Info om hur förhandling går till (om infotorget).  

Motion: Gör 6 timmars arbetsdag till norm, från Ingenjörer (Våra medlemsgrupper i fokus: 

flextid, avtalade arbetstider, sifferlösa kollektiva avtalet) Negativ på frågan.  

Motion: Sommarkurser: Positiv, dock inte 4:e att-satsen 

Motion: Introduktionskurser till universiteten, nej, fokus på frågor som är viktigare eller mer 

relevant.  



Motion: Kompetenshöjande kurser, det finns redan avancerade kurser på högskolor; privata 

utbildningsverksamhet.  

Hannes Guggenheimer ajournerar mötet kl. 15:05 för rast. 

Hannes Guggenheimer återöppnar mötet kl. 15:15  

d) Möjlighet att träffa studentmarknadsförare 14/1.  

Utbildningshelger(13-15:e januari) för SMF, möjlighet att träffa dem.  

Gemensam middag den 13:e januari kl. 19:00 och dagen efter blir det styrelsemötet enligt 

ordinarieschemat.  

e) Praktisk information om Almedalen 

Se bilagan i Drive 

Projektplan ska uppdateras under tiden. 

Boendefrågan undersöks av Ida. 

Eventuella Jusek-aktiviteter – representanter deltar gärna 

f) Upprätta verksamhetsplan. 

Avskalad verksamhetsplan i dagsläge, se dokumentet (utkast av VP) i Drive.  

Verksamhetsberättelsen uppdateras löpande under året. 

g) Skapa en målkarta baserat på punkt f). 

Se målkartan i Drive 

h) Rapport från Ida. 

Uppsalas lokala styrelse: konstruktiva kritik - kommunikations kanaler, ekonomi, funktion för 

Uppsala jurister.  

Gävle: första styrelsemöte och fått VP 

Intressen från Göteborg, Linköping och Stockholm 

JSS tidigare ordförande i Jusek-tidning Karriär.  

Valberedning har haft problem med Jan 

 

7 § Målkartsuppföljning 

se 7§ g), Marco laddar upp och uppdaterar målkartan. 

8 § Övriga frågor  

Lokal-styrelse-handbok, Ida håller på med den och har kontakt med Saco 

9 § Inför nästa möte 

Datum inför nästa årsmöte: fredag den 25:e november, kl. 19:00 



 

10 § Mötet avslutas  

Ordförande Hannes Guggenheimer förklarar mötet avslutat kl. 16:21. 

 

Sekreterares underskrift    Ordförandes underskrift 

 

Alexander Zhou    Hannes Guggenheimer 

 

Justerares underskrift 

 

John-Erik Bergkvist 


