
Protokoll för styrelsemöte 2017-01-21 
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 (avlämnad 15.34) 

Martin Andersson, ledamot (avlämnad 14.28) 

  

1 § Mötets öppnande 
Ordförande Hannes Guggenheimer förklarar mötet öppnat kl. 13.17 

  

2 § Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkänns efter justering av punkt 6 som byter plats med punkt 7.  

  

3 § Val av mötessekreterare 
Styrelsen väljer John-Erik Bergkvist till mötessekreterare. 

  

4 § Val av justerare tillika rösträknare 
Styrelsen väljer Marco Poblete till justerare tillika rösträknare. 

  

5 § Godkännande av förra mötets protokoll 
Styrelsen godkänner förra mötets protokoll. 

  

6 § Diskussions/beslutsärenden 
  

a.     Reflektion kring helgen med studentmarknadsförarna och genomgång av input 
från vårt pass 

 
Styrelsen diskuterar och utvärderar sitt pass med studentmarknadsförarna. Styrelsen ser 
väldigt positivt över utbytet med studentmarknadsförarna. Styrelsen fastslår att det är en 



kontakt som är värd att vårda och bygga vidare på. Våra reflektioner kring inputen 
kommer sammanställas i ett dokument. För övrigt var Elsa Saboonchis besök väldigt 
uppskattat. 

  
  
      b. Planering inför inspirationsdagen 

  
Styrelsen diskuterar och beslutar om ett preliminärt schema för inspirationsdagen. 
Styrelsen bestämmer sig för vilka talare som är aktuella för föredrag och panelsamtal. 
Marco ska moderera panelsamtalet och Rebecka skall skriva frågor. Marco och 
John-Erik kommer ansvara för en kampanjtävling som kommer äga rum under 
inspirationsdagen. Ett dokument med det kompletta schemat och praktikaliteter arbetas 
fram och finns nu tillgängligt på Google drive för samtliga medlemmar i styrelsen. 
Studentmarknadsförarna måste kontaktas för att kunna marknadsföra evenemanget. 
  

  

7 § Övriga frågor 
Rebecka uppdaterar om läget med debattartikeln och svårigheten med kontakten med 
kansliets tillförordnade pressekreterare Lars Johnsson. Styrelsen beslutar att om att om Lars 
inte svarar inom det närmaste så kommer debattartikeln skrivas utan honom. 

  

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

  

9 § Mötets avslutande 
Ordförande Hannes Guggenheimer förklarar mötet avslutat kl. 15.57. 

  

Sekreterares underskrift Ordförandes underskrift 

John-Erik Bergkvist                              Hannes Guggenheimer  

  

Justerares underskrift 

  
 


