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

Hannes Guggenheimer, ordförare 

Marco Poblete, vice ordförare  

Lovisa Kronsporre, ledamot, utjusterad kl. 13.00, injusterad åter kl. 16.05 

Emelie Jönsson, ledamot 

John-Erik Bergkvist, ledamot 

Huyao Alexander Zhou, ledamot 

 

Lisa Svensson, ledamot, injusterad kl. 10.50 

Martin Andersson, ledamot, injusterad kl. 10.50, utjusterad kl. 13.00 

 

Josefin Qvarfordt, Förbundsstyrelseledamot Jusek 

Jenny Wernqvist Kallerman, Förbundsstyrelseledamot Jusek 

1 § Mötets öppnande 

Ordförande Hannes Guggenheimer förklarar mötet öppnat kl. 10.32. 

 

2 § Dagordningens godkännande 

Styrelsen godkänner dagordningen.   

 

3 § Val av mötessekreterare 

Styrelsen väljer Huyao A Zhou 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- och beslutsärenden 

i) Besök av Förbundsstyrelsen, workshop-serien 

Varför ansluter man till fackligt förbund? – varför just Jusek? 

MÅL: flera medlemmar och nöjdare medlemmar 

Workshopsfrågor:  

1) varför ska man vara med och varför just Jusek? 

2) bemöta behov 

3) våra bidrag. För sammanfattningar se bifogat dokument.  

 

Hannes Guggenheimer ajournerar mötet kl. 13.00 för lunch.  

Hannes Guggenheimer återöppnar mötet kl. 13.32. 

 
a) Uppföljning och rapport från ansvarsområdena samt vad som händer nu  

Frågor till Amanda, kontakt med studentmarknadsförare för uppföljningar, artikeln 8/3, 

ordförande nätverket. 

 

b) Debattartikel internationella kvinnodagen uppföljning  

Snabb återkoppling från olika tidskrifter. Kopplingen mellan vår och andra artiklar. 

Artikeln är publicerad på Jusek-bloggen och har fått bra respons på Facebook.  

Författandeprocessen: bättre med mindre utskott som författar artiklar (om man har 

mer tid på sig att arbeta med artikeln). 

Empirisk materialinsamling: mer information, men svårare att sortera materialet.  

Val av publiceringsdatum: många som har temat under dagen. Hög konkurrens. 

Studenttidningar: Engagemang - relevans till workshop? Rätt målgrupp!  

1:a maj? Arbetsmarknads-relaterande? Uppmaningar till politiker? 

 

Rebecca och Emelie tar titt på ämnet m.m.  

  

c) Inspirationsdag – detaljplanering   
Vi ska försöka nå bolag utanför big four. Marco ska kontakta Lindahl och Ida 

kontaktar Danske bank. 

Ansvar för frågor på paneldebatten: Rebecca, se google-docs. 

Nyttomaximering genom flera sidoaktiviteter: intresseanmälningar/listor, alla 

ska ”nätverka” med minst tre personer med djupare samtal angående engagemang, 

propositioner, ställ fråga till de som inte engagerat sig. 

Hash-tags: #engagera mera, #jusekstudent 

Mål: leda till engagemang och uppnå minst 10 engagerade. 

 

d) Almedalen – fortsatt planering av agenda   
Information från Ida: från Lars – utvidga frågeställningar, färdig deltagarlista 

I) Skolvärlden: sommarkurser (Mittuniversitetet), praktik (innehålls inom 

utbildningar), studenthälsa, lärarledda tid, entreprenörskap, case-baserade 

studier, verklighetsbaserade utbildningar. 

II) Näringslivet(privat+offentlig): betyg vs. erfarenhet, input i skolvärlden 

III) Civilsamhället: globalisering och utveckling, forskare på plats. 



IV) Politiska aktörer: färdiga förslag som är konkreta, ex. utbildningspolitiska 

talapersoner, rektorer från olika lärosäten, andra förbundsstyrelser. 

 

Namnlistan ska färdigställas den 20:e mars, se google-docs. 

 

Förberedelsen inför Almedalen: hållbara studier, hållbart studieliv & arbetsliv, hållbar 

studietid/övergång. 

 

Hannes Guggenheimer ajournerar mötet kl. 15.24 för paus.  

Hannes Guggenheimer återöppnar mötet kl. 15.35. 

 

e) Ordförandenätverk 26/3   
Input: engagemanget, studentrådet -> styrelsen, vad tycker andra förbund, deras tankar 

kring Almedalen, motionen, medlemsråden(förändring?) 

 

f) Inledande planering – årsmöte   

Förfrågan från valberedningen – datumet för årsmötet är den 30:e sep.   

7 § Övriga frågor 

Förbundsrådet 4/5 – Ersättare till Martin. 

Valberednings uppdrag att hitta en ersättare.  

Alternativ: suppleant eller styrelseledamot träder in. 

 

8 § Nästa möte 

Nästa möte 7/4 kl. 19.00 

 

9 § Mötets avslutande 

Ordförande Hannes Guggenheimer förklarar mötet avslutat kl 17.00.  

 

 

Sekreterares underskrift  Ordförandes underskrift 

Huyao A Zhou  Hannes Guggenheimer 

 

 

Justerares underskrift 

Marco Poblete 


