
 
         

       

   

   

Protokoll 
Jusek studerandesektion 170410 - Skypemöte  

 

 

Närvarande:  

Hannes Guggenheimer, ordförande 

Marco Poblete, vice ordförande 

John- Erik Bergkvist, ledamot 

Ida Inga, studentombusman, utjusterad 21:38. 

Lisa Svensson, ledamot 

Nelly Sivervall, ledamot injusteras klockan 20:30 

Lovisa Kronsporre, ledamot injusteras 20:50. 

Emelie Jönsson, ledamot, injusteras 21:05 

Huyao Alexander Zhou, ledamot, injusteras 21:37 

Rebecka Elm, ledamot, injusteras 21:51 

 

1 § Mötets öppnande  

Ordförande Hannes Guggenheimer förklarar mötet öppnat kl. 20:16. 

 

2 § Dagordningens godkännande 

Styrelsen godkänner dagordningen.  

 

3 § Val av mötessekreterare  
Styrelsen väljer Lisa Svensson till mötessekreterare.  

 

4 § Val av justerare tillika rösträknare  

Styrelsen väljer John-Erik Bergkvist till justerare tillika rösträknare. 

 

5 § Godkännande av förra mötets protokoll  

Styrelsen godkänner föregående mötes protokoll. 

 

6 § Diskussions/beslutsärenden  

 

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

 

 

     

    



Hannes Guggenheimer informerar kring de uppdateringar som har skett, bland annat har flera 

av förbunden har bytt presidium. Exempelvis Lärarförbundet. De nya ordförandena verkar 

öppna att samarbeta med någon artikel tillsammans med oss. 

Det har även förts diskussioner kring stora Sacos kongress, angående hur 

studentrepresentationen ser ut. Hannes har mejlat och pratat med Ida angående 

studentrepresentationen. Hannes har även yrkat att ha ett samtal med förbundssekreterare Per-

Olof Persson som är på plats på förbundsmötet.  

 

John-Erik Bergkvist meddelar att det börjar bli tomt om bilder i bildbanken. Fokus bör ligga 

på saker vi gör samt vid anknytning till ansökningsperioden som är öppen för tillsättning av 

ny styrelse i höst. Vi kan använda oss av våra pressbilder och lägga ut via våra kanaler 

. 

Lisa Svensson har startat en FB-grupp. Dock är det problematiskt att få tag i vissa lokala 

anknytningar.  

 

Marco Poblete är aktiv just nu angående ett utkast i en artikel som skrivs av massa 

ungdomsorganisationer. Styrelsen är enig om att vi bör diskutera huruvida vi ska ställa oss 

bakom det eller inte.   

 

 

b. Inspirationsdag – tankar kring eventet och händelserna runt omkring  

 

Styrelsen diskuterar kring vad vi har för möjligheter och hur planerar vi att gå tillväga kring 

den nu inställda inspirationsdagen. Vad gör vi med Amanda, panelen, anmälda deltagare? 

Förslag läggs på att göra årsmötet till något av ett roligt anslag och få inspirationsdagen där. 

Vi kan ha inspirationsdagen i samband med årsmötet i syfte att även säkra upp folk då. 

Diskussionen förs vidare om vi kan använda någon av dem i Almedalen. 

 

På mötet förs även diskussion kring hur kommer det sig att det var relativt få anmälningar.  

Generellt tycker styrelsen att innehållet är bra, men inte helt nöjda med antalet deltagare.  

Styrelsen diskuterar och lyfter fram perspektiv. Förra året hade de möjligtvis bättre 

kommunikation. Förra året var eventet opinionsbildare och det kan hända att deltagarna kände 

att detta gynnas de mer av personligen.  

Styrelen konstaterar emellertid att erfoderliga insatser har företagits då vi har gått ut med 

flertal mejl. Det har varit dåligt uppslukande från de lokala. Ett förslag för framtiden är att 

ordna event på lärosätena.  

Styrelsen anser att vi bör rikta det mer tydligt. I och med den konkurrans som råder måste vi 

vara mer specifika. Vi måste börja tänka om kring konceptet av eventet. Vi bör ställa oss 

frågan; hur ska vi kommunicera och vilken eller vilka målgrupper vill vi nå ut till. Få 

ansökningar till eventet trots bra upplägg och spännande agenda vi bör därför ta denna fråga i 

beaktande framöver för att säkerställa hög grad av deltagare.  

 

Kring frågan var det brister är styrelsen överens om att eventets tema är brett och ett FB- 

event hade nog gett större effekt, då informationen blir mer tillgänglig. Trots 

omständigheterna har de mesta kunnats avboka ekonomiskt. För att kompensera de deltagare 

som hade anmält sig till eventet har de fått Jusek - gåvor och en hälsning från oss.     

 

 

c. Förbundsrådet 4/5 – innehåll och tankar  

 



Kommer likna det vi hade på förra mötet med förbundsstyrelsen. Det innebär att vi inte 

kommer ha några formella mandat, utan i form av en mötesplats. Syftet är att nätverka och 

bland annat diskutera kring vilken rikting Jusek ska ta. Styrelsen diskuterar att vi borde lägga 

ett möte i samband med förbundsrådet, där styrelsen kan bolla idéer och skapa en tydlig 

agenda.  

 

 

 

d. Fyllnadsval av Nelly Sivervall till JSS  

Styrelsen väljer enhälligt Nelly Sivervall till ledamot för Jusek studerandesektions styrelse. 

 

 

e. Datum för kommande möte och planering inför sommarens möten  

Styrelsen fastställer att nästa möte kommer ske onsdagen den 3 maj i samråd med 

förbundsrådet kl. 19:00. Styrelsen diskuterar även möjligheterna att hålla sommarmöte via 

Skype. Datum hålls öppna. 

 

 

f. Artiklar – fortsatt planering av vår artikel och inställning till Teknologrådets utkast  
Kring Teknologrådets artikel beslutar styrelsen att inte ställa sig bakom artikeln på grund av 

för stora brister. Styrelsen är enig om att de har ett bra syfte, men för många påståenden 

saknar en tydlig grund att stå på. Angående vår artikel spånar styrelsen kring hur vi kan 

centrera ämnet. Artikeln definierar ett problem men inte en lösning. Diskussioner förs att vi 

bör ha en aktör i fokus. Vi bör poängtera skolansvar gentemot studenterna. Övergången 

mellan skolan och arbetslivet måste bli bättre. Styrelsen diskuterar att vi bör rikta artikeln mot 

någon form av skolledning.    

 

 

7 § Övriga frågor  

A) Medlemsråd och ordförandenätverk. 

Det är utformat i syfte att nätverka och stämma av hur det går i respektive styrelse. 

Medlemsråd är en form av diskussionsforum där det bland annat kommer handla om 

digitalisering. Medlemsråden kommer vara 13 maj. Flera ledamöter indikerar intresse att 

deltaga.  

 

B) Kandidater till nästa verksamhetsår. 

Det som är nytt för i år är att deltagare kan söka både till ordförande och viceordförande i 

första processen och valberedningen kommer även att valbereda nästkommande valberedning. 

Presidiet uppmanar till att söka till nästa verksamhetår.  

 

 

8 § Nästa möte  

Onsdag den 3 maj kl. 19:00 på kansliet.  

 

10 § Mötets avslutande 

Hannes Guggenheimer förklarar mötet avslutat 22:19 

 

Ordförandes underskrift  Sekreterares underskrift 

Hannes Guggenheimer   Lisa Svensson 



 

Justerares underskrift 

John-Erik Bergkvist 


