
Jusek Student Styrelse  
Skypemöte 26/2-2017 
 
Närvarande: 
Hannes Guggenheimer,  ordförande  
Marco Poblete, vice ordförande 
John-Erik Bergkvist, ledamot 
Lovisa Kronsporre, ledamot 
Lisa Svensson, ledamot injusterad vid 19.50  
 
1 § Mötets öppnande 
Mötet öppnades kl 19.02. 
 
2 § Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes 
 
3 § Val av mötessekreterare 
Lovisa Kronsporre valdes till mötessekreterare 
 
4 § Val av justerare tillika rösträknare 
John-Erik Bergkvist valdes till justerare  
 
5 § Godkännande av förra mötets protokoll 
Förra protokollet godkändes 
 
6 § Diskussions/beslutsärenden 
a. Kort rekapitulering av Saco studentråds medlemsråd 25/2 
Lovisa berättade om helgens medlemsråd med Saco. Det var ett lyckat och roligt event med 
fokus på facket och fackets historia samt information om Saco och styrelsen.  
 
b. Debattartikeln – detaljer och val av tidning(ar) 
Alla världsdelar intäckta. Medium för artikel diskuterades.  
-I första hand ett ställe där mycket människor kan interagera, dela kommentera etc.  

● En vanlig text artikel ska skrivas samt eventuellt en kortare sammanfattning anpassad 
till att användas på exempelvis lajkat etc.  

 
Förslag på forum för vår artikel:  
 

● SVT Opinion- I första hand 
● Metro- I andra hand  
● Nyheter24 - I tredje hand  
● Lundagård (och andra studenttidningar) - i fjärde hand 



 
● Lajkatformatet, och andra viralsajter  

 
Kommentarsfältet vs mer seriös sida utan kommentarsfält diskuterades. Vi konstaterade att 
det empiriska arbetet är färdigt, inledning ska skrivas, samt en kort presentation av de 
personer vi valt. Vi kan ta ut svängarna lite. I dokumentet vi tagit fram ska de fem 
roligaste/mest intressanta väljas ut att skrivas om i artikeln.  
 
Text- ca 2000 tecken 
 
c. Almedalen – Detaljer kring eventet 
Viktigt att ha ett visst specifikt ämne som vi vill prata om. Exempelvis steget till ett 
masterprogram.  

● Vi vill gärna lyfta  
● Bör antagning baserad på betyg till masterprogram avskaffas? (se till meriter osv 

istället) 
 
Event i Almedalen, en paneldebatt! Bör antagning baserat på betyg till masterprogram 
slopas? 
Tidsram: Paneldebatt i 45 min  
 
Förslag på deltagare  
 
Universitetsrepresentant 
Carola Lemme- VD Svenskt näringsliv, Ordförande Uppsala universitet konsistorium, 
Andra hand: Lars Strannegård, Handelshögskolan Stockholm, Tredje hand Astrid 
Söderbergh Widding, Stockholmsuniversitets rekotr  
 
Headunter Head agent 
I första hand, Magdalena Karlsson Head agent, I andra hand: Emelie Bergman, i tredje hand 
någon från Nova 
 
Politiker gärna profilerad inom utbildningsfrågor  
I första hand: Helene Hellmark Knutsson,  I andra hand: Ylva Johansson  
I tredje hand: Emilia Bjurgren, arbetsmarkandsborgarråd i Stockholm.  
 
Samt en från oss! 
Hannes eller Marco  
 
Glass med makthavare 

● Punkten som Lars tog upp angående att träffa på folk vi vill träffa diskuterades, här 
var vi väldigt kreativa och tänkte utanför boxen.  



 
“Spela schack med Jusek” 
Schack med JSS ordförande- Interaktivt samtidigt som naturligt samtal kring olika frågor kan 
hållas. Vem slår Hannes på snabbast tid? etc. Schackbräde+klocka. Donners plats, sätta upp 
bord. Eller ett jätteplockepinn! Något interaktivt vi kan göra med deltagarna. Jenga- bygga ett 
torn  
 
7 § Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
8 § Nästa möte 
11 mars 2017 kl 10.30- Förbundsstyrelsen hälsar på  
 
10 § Mötets avslutande 
Mötet avslutades kl 20.30 
 
Sekreterares underskrift  
 Lovisa Kronsporre  

                                                                                      Ordförandes underskrift 
 
 
Justerares underskrift  
John-Erik Bergkvist  


