
Protokoll för styrelsemöte 2017-01-14 
Jusek Student, sektionsstyrelsen 
 
Närvarande: 

Hannes Guggenheimer, ordförare 

Marco Poblete, vice ordförare  

Lovisa Kronsporre, ledamot 

Emelie Jönsson, ledamot 

John-Erik Bergkvist, ledamot 

Rebecka Elm, ledamot 

Lisa Svensson, ledamot,  

Huyao Alexander Zhou, ledamot 

Martin Andersson, ledamot 

 

1 § Mötets öppnande 

Ordförande Hannes Guggenheimer förklarar mötet öppet kl. 08.34 

 

2 § Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkänns efter justering av punkt 6 som byter plats med punkt 7.   

 

3 § Val av mötessekreterare 

Styrelsen väljer Emelie Jönsson till mötessekreterare.  

 

4 § Val av justerare tillika rösträknare 

Styrelsen väljer Lovisa Kronsporre till justerare tillika rösträknare. 

 

5 § Godkännande av förra mötets protokoll 

Styrelsen godkänner förra mötets protokoll.  

 

6 § Diskussions/beslutsärenden 

 

a) Uppföljning och rapport från ansvarsområdena samt vad som händer nu 
 Lovisa och Emelie har förberett frågor kring engagemang för att diskutera 

med studentmarknadsförarna.  
 Rebecka har fortsatt arbeta med styrelsens debattartikel. 



 Lisa har mailat lokala styrelser. 
 Marco har arbetat med målkartor och uppföljning av styrelsens tidigare 

arbete. 
 Hannes har förberett dagens möte.  

 
b) Datum för marsmöte 

Marsmötet kommer äga rum den 11:e mars. Styrelsen beslutar även kring 
aprilmötet. Detta kommer äga rum den 7:e april, dagen innan inspirationsdagen 
den 8:e april. 
 

c) Nynäshamnspasset – genomgång/repetition 
Upplägg för presentation och gruppövning med studentmarknadsförarna 
diskuteras.  
 

Hannes Guggenheimer ajournerar mötet kl 09.22 för rast.  

Hannes Guggenheimer återöppnar mötet kl. 09.39. 

 
d) Debattartikel – uppdatering 

Målet var att få klart och publicera debattartikeln innan detta möte men det har 
blivit förskjutet. Ett nytt mål är satt till innan januari månads slut.   
 

e) Fortsatt arbete med inspirationsdag 
Styrelsen diskuterar olika idéer kring upplägg på inspirationsdag. Beslut tas om 
att boka en talare samt anordna en workshop och paneldebatt.  

 

f) Eventuellt evenemang med Jusek-alumner 

Denna punkt skjuts upp till mötet den 18/2 på grund av tidsbrist.  

 

g) Idas punkt 
Denna punkt skjuts upp till mötet den 18/2 på grund av tidsbrist.  

 

7 § Besök av Elsa Saboonchi 
Elsa presenterar hur Jusek arbetar med marknadsföring och kommunikation. Eventuella 
ambassadörer till styrelsens tema kring att värdera engagemang diskuteras. Samtliga 
medlemmar i styrelsen kommer att kontakta eventuella ambassadörer för att ställa 
frågor kring engagemang. Avslutningsvis presenterar Elsa hur arbetet med Almedalen 
ser ut.  
 
Hannes Guggenheimer ajournerar mötet kl 12.05 för rast.  

Hannes Guggenheimer återöppnar mötet kl. 14.32. 

 

8 § Målkartsuppföljning 

Styrelsen ligger i fas med samtliga punkter på målkartan.  



9 § Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

10 § Nästa möte 

Datum för nästa möte är den 18/2 kl 10.30.  

 

11 § Mötets avslutande 

Ordförande Hannes Guggenheimer förklarar mötet avslutat kl 14.48.  

 

 

Sekreterares underskrift  Ordförandes underskrift 

Emelie Jönsson  Hannes Guggenheimer 

 

 

Justerares underskrift 

Lovisa Kronsporre 

 


