
Protokoll för styrelsemöte 2016-12-10 

Jusek Student, sektionsstyrelsen  

Närvarande: 
Hannes Guggenheimer, ordförare 
Lovisa Kronsporre, ledamot 
John-Erik Bergkvist, ledamot 
Rebecka Elm, ledamot 
Marco Poblete, vice ordförare via Skype 
Emelie Jönsson, ledamot, via Skype 
      
1 § Mötets öppnande 
Mötet öppnades 10.45      
        
2 § Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes  
      
3 § Val av mötessekreterare 
Styrelsen valde Lovisa Kronsporre till mötessekreterare  
      
4 § Val av justerare tillika rösträknare 
Styrelsen valde Rebecka Elm till justerare tillika rösträknare 
      
5 § Godkännande av förra mötets protokoll 
Styrelsen godkänner förra mötets protokoll.  
      
6 § Besök av Sofie från studentmarknadsförarna samt diskussion kring Emelies utskick 
Anteckningar från träffen med Sofie:  
-Flexibel arbetstid, men måste arbeta visst antal timmar  
-Är med på olika events, ex nollningar/insparkar etc, mässor, monterarbete, 
klasspresentationer 
-Även med och planerar och genomför företagsevent, ansvarar för kontakt etc 
-Marknadsföra event 
-Se till så att företagsevent blir av   
-Medlemsvård, jobbar hårt med övergången till att bli yrkesverksam   
-5178 medlemmar i dagsläget→ Målet för HT 2016 är 5500 
-60 genomförda företagsevanemang och starta tre nya orter, Skövde redan fixat.  
      
7 § Diskussions/beslutsärenden 



● Uppföljning och rapport från ansvarsområdena samt vad som händer nu 
 John Erik har skrivit ett blogginlägg har skrivits men ännu inte publicerats. Ida 
Inga har redigerat det en del och arbetet med detta.   

Lovisa Kronsporre har kontaktat relevanta eventansvariga till Almedalen. Ska påminna de 
hon mailat närmare efter årsskiftet för att påminna.  

Hannes Guggenheimer har deltagit i diskussioner med Magnus från förbundsstyrelsen kring 
de olika fackförbunden och hur valen ser ut när man väljer förbund. Viktigt att vårda 
medlemmar, samt ta vara på respektive gruppers intressen på ett bättre sätt.  Allt färre ser till 
det praktiska, såsom ekonomi, förmåner etc, det ideologiska inte lika viktigt. Visst 
proffesionsfokus är på gång, ex jurister.  

Lisa Svensson är på överlämning med Saco studentråd, men skickade med vad hon gjort. 
Hon har varit i kontakt med lokalstyrelser och skickat lista på de hon kommit i kontakt med. 
Nått ut till ca hälften och stämt av.  

Emelie Jönsson har haft kontakt med Ida Inga kring förberedelser inför dagens möte med 
Sofie samt skickat ut ett dokument till samtliga i styrelsen. 

Marco Poblete har arbetat mycket med kongressen under och inför den.  

              
● Datum för februarimöte 

Styrelsen beslutade att hålla möte 18 februari kl 10.30 

             
● Utvärdering av kongressen 

Styrelsen gick en runda kring vad som kan göras bättre.  

Marco Poblete berättade om förberedelserna inför kongressen, såsom behandling av 
propositioner och motioner och hur vi ska föra fram kandidater till andra förbund.  En lärdom 
är att mycket kan förändras under kongressen, inget är givet i förväg. Man bör ha en 
gemensam förberedelse inför en kongress, speciellt om man har en fråga som flera förbund 
brinner för. Civilekonomerna kom vi bra överens med. 22% av talartiden upptogs till våra två 
motioner, väckte alltså stort engagemang. Det vi hade kunnat förbättra är arbetet kring hur vi 
hade behövt göra för att säkra våra kandidater, gärna i samarbete med andra förbund, bjuda 
över andra förbund, diskutera etc. Powerpointen gick tyvärr inte att använda.  

John-Erik Bergkvist, positiv till att engagemangsmotionen gick igenom. Arbetet kring att 
framhäva kandidater skulle behövts förankrats bättre. 



Lovisa Kronsporre var positiv till helgen, vår engagemangsmotion gick igenom och vi 
skapade bra kontakt med förbunden. Väl förberedda inför kongressen. 

Hannes Guggenheimer tyckte kronologin var bra gällande vår motion som var bra skriven, 
följdes upp bra genom kontakt med andra förbund, mycket positivt. Även mycket gemensamt 
med Ingengörerna.  

            
● Tankar kring områden vi vill att gäster ska belysa 

Håkan och Magnus vill gärna delta under något möte under våren. Emma och Linnea från 
valberedningen kommer till nästa möte, önskar berätta om sitt valberedningsarbete. Elsa, 
Juseks kommunikationschef är med under mötet i Januari. Från och med Mars vill styrelsen 
få mer input inom opinionsbildning för att bli mer aktiva och bättre inom samhällsdebatten. 
Ida kollar upp detta. Samhällspolitiskt fokus. Andra förbundens förbundsordföranden etc för 
studerandesektioner, lära sig om varandras arbete. Exempelvis Malin Påhls från Saco. 

Inför träffar ska vi tänka ut vad syftet med att personen kommer är samt tänka ut frågor etc.  
       
              
● Ramar för Nynäshamnspasset 

Ca. 40-45 st kommer troligtvis delta. 
Vi har minst en timma att ha fria händer till att utforma utifrån vad vi vill förmedla och få ut 
av det. Mycket diskussioner, workshop upplägg. Presentera oss och våra roller inom 
styrelsen. Berätta vad vi pluggar och varför vi engagerar oss. Någon inriktning till vårt 
engagemang utifrån vad vi själva studerar. Personligt, knyta an till ex varför vi valde Jusek. 
Vad har vi lärt oss? Svårigheter? Förväntningar etc.  
-Varför vill vi ha kontakt med er, vad kan ni få ut av kontakt med oss? 
-Ärlighet, vi gör det här, vart ser ni att vi kan mötas? Vi går mot samma mål, kan vi 
tillsammans nå våra mål genom bättre samarbete etc? 

1.Presentation av oss alla 
2.Smågrupper - Engagemang som en röd tråd. Förbereda frågor. Emelie Jönsson och Lovisa 
Kronsporre huvudansvariga.   
3. Avsluta med att knyta ihop säcken genom gemensam diskussion om vad vi pratade om i 
varje grupp. 
            
     
● Vad vill vi veta om våra studerandemedlemmar? 

Vilken politik och verksamhet vill våra medlemmar att vi ska bedriva? 



Ida och Lars ska göra en undersökning kring detta.  Ida Inga har sett över möjligheterna till 
samarbete med ungdomsbarometern.  
-Vilka frågor vill vi ska inkluderas i undersökningen?  
Tänk i banor för tema för året samt utspel på studentområdet. Vad kan hjälpa oss i vårt 
arbete? 

Vi fick del av material och funderade kring det och inkom med förslag till Ida Inga som 
antecknade och tog med sig frågor. Undersökningen ska antagligen gå ut efter jul/nyår. 
      
              
● Inspirationsdag eller liknande 

Förra året hölls en inspirationsdag i Februari som en kickoff för engagerade. Oftast de som 
redan är intresserade som kommer, men viktigt då det håller liv i lokalt engagemang.  Talare, 
workshops dialog? Förra året- morgondagens opinionsbildare.  
-Lättsamt, inspirerande, roligt att delta. 
Emma och Linnea från valberedningen 
-Marco Poblete känner förbundsordförande för Svea. Behålla engagemang in i högskola och 
universitet eller Malin Påhls.  
-Talare som berättar om hur dom tar vara på engagemang etc  
-Asylrättsstudenterna Nikita Feiz 
-Grundare av Justitiapriset - advokatbranschens jämställdhetspris. http://www.justitiapriset.se  
Jurist. Fd. vice förbundsordförande för MUF. 
-Bjuda in studentpartierna? Centerstudenter, MST, Liberala studenter, Vänsterns 
studentförbund, S-studenter. 

Bordlägger frågan vidare till nästa möte. 
8-9 april 

      
● Debattartikel – the time has come 

Vi bör kommunicera något utåt snarast. Nyttjande av studentmedarbetaravtalet? Jul, utanför 
terminstid.  Startar drivedokument. Rebecka Elm är huvudansvarig. Sikta på en större tidning 
i första hand. Koppla ihop oss med Lars. Siktar högt, DN, Svenska dagbladet i första hand. 
   
            
● Utskick till förtroendevalda samt tankar kring Facebook för förtroendevalda 

Finns beslut att det bara ska finnas en sida, för att på bästa sätt nå ut till målgruppen. Grupper 
påverkar dock inte på samma sätt utan just sidorna som har den negativa effekten.  

https://t.co/WkWRLwb16F


Ida Inga ska börja med utskick för att nå ut till förtroendevalda kring vad som händer etc, 
marknadsföra på olika sätt om ex årsmöte och liknande. Här kan vi komma med idéer till Ida 
Inga om förslag på vad som kan skrivas, detta ska skickas till de förtroendevalda via mail. 

        
● Eventuellt evenemang med Jusek-alumner 

Någon typ av evanemang/nätverk med JSS-alumner. Tillvarata det på bättre sätt. Fånga upp 
tidigare engagemang och knyta tillbaka till Jusek? Vi bör förvalta den tillgången bättre. 
Vårmingel? Efter inspirationsdagen exempelvis i  maj.  

  
● Idas punkt 

Almedalen 
Ida Inga har bokat boende, tre platser finns. Elsa kommer finnas i Nynäshamn och insperera 
kring vad som kommer kunna göras. Motprestation krävs, vi förväntas delta och sprida 
Juseks aktiviteter etc.  Vi bör besluta vilka som åker nästa gång. En Jusekdag i Almedalen-om 
vi vill vara med och presentera/med och inleda. Finns stöd för oss, medvind.  

Lokalt engagemang 
Linköpings lokala styrelse har haft årsmöte. Malmö är på gång gällande ett 
mentorskapsprogram för jurister.  En tjej intresserad av att skapa en styrelse med inriktning 
på retorik i Lund. Göteborg på gång. Ida Inga har gjort handbok för lokala styrelser som snart 
är klar. 

Nynäshamn 
Nio personer bokade, buss 17.00 från Centralen. Middag på kvällen och konferens dagen 
därpå. Taxi tillbaka till Centralen bokat för styrelsen. Ca kl 16 avgång.  

Bortfall 
Om man inte kan delta på mötet måste man meddela frånvaro i tid. Detta så att mat inte 
beställs i onödan och för att undvika onödigt arbete för kansliet.  

             
7 § Målkartsuppföljning 
Kongressen huvudevent gällande det, vilket behandlades.  

      
8 § Övriga frågor 

9 § Nästa möte 
14 jan i Nynäshamn.  



10 § Mötets avslutande  
Mötet avslutades 16.53 

Ordförande        Mötets sekreterare 
Hannes Guggenheimer     Lovisa Kronsporre 

Justerare  
Rebecka Elm   
     
    
   


