
Protokoll för styrelsemöte 2017-05-03 
 

Jusek Student, sektionsstyrelsen 

 

Närvarande: 

Hannes Guggenheimer, ordförare 

Marco Poblete, vice ordförare  

Lovisa Kronsporre, ledamot 

Emelie Jönsson, ledamot 

John-Erik Bergkvist, ledamot 

Rebecka Elm, ledamot. Utjusterand 23.28 

Lisa Svensson, ledamot. Utjusterand 23.28 

Huyao Alexander Zhou, ledamot. Utjusterand 23.28 

Nelly Sivervall, ledamot 

 

1 § Mötets öppnande 

Ordförande Hannes Guggenheimer förklarar mötet öppet kl. 19.17 

 

2 § Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkänns.  

 

3 § Val av mötessekreterare 

Styrelsen väljer Emelie Jönsson till mötessekreterare.  

 

4 § Val av justerare tillika rösträknare 

Styrelsen väljer Huyao Alexander Zhou 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 
• John-Erik har via sociala medier hjälpt valberedningen att sprida ordet om 

att Jusek söker ny styrelse för kommande verksamhetsår 
• Rebecka har färdigställt artikel och Emelie har hjälpt till med feedback. 
• Lovisa, Rebecka och Marco deltog i event föregående vecka och försökte 

sprida ordet om Jusek söker ny styrelse för kommande verksamhetsår  
• Hannes har förberett förbundsrådet och haft kontakt med övriga 

förbundsstyrelser 



• Lisa har skapat en Facebook grupp för lokala styrelser.  
• Huyao återkommer med redovisningen och budgeten för JSS. 

 

b) Inför nästa verksamhetsår – uppdatering från valberedningen 
Valberedningen har gjort ett gediget jobb och fått in många ansökningar. 
 
c) Medlemsråd och ordförandenätverk 13 maj 
Styrelsen beslutade vilka fyra personer som kommer att delta på medlemsrådet den 
13.e maj.  
 
Hannes Guggenheimer ajournerar mötet kl. 19.52 för rast.  

Hannes Guggenheimer återöppnar mötet kl. 20.00. 

 
d) Förbundsrådet – planering och förberedelser 
Styrelsen har förberett de frågor som kommer att diskuteras under 
gruppdiskussionerna på förbundsrådet.   
 
Hannes Guggenheimer ajournerar mötet kl 21.47 för rast.  

Hannes Guggenheimer återöppnar mötet kl. 21.57. 

 
Tre av ledamöterna utjusteras kl. 23.28. 
 
e) Artikelarbete – Uppdatering och tankar framåt 
Styrelsen diskuterar den aktuella artikeln, vad som kan förbättras och när den kommer 
att publiceras, i väntan av den nya statistiken som publiceras inom kort.  
 
f) Almedalen – uppdatering och tankar framåt 
Styrelsen diskuterar sitt deltagande på Almedalen. Styrelsen har tillgodosett kansliet 
med en lista med personer de vill se i en paneldebatt. Kansliet kommer anordna detta 
event.  
 
g) Årsmöte – översiktlig planering 
Styrelsen skjuter upp denna punkt till nästa möte på grund av tidsbrist.  
 
h) Sommarens verksamhet 
Styrelsen skjuter upp denna punkt till nästa möte på grund av tidsbrist.  
 

 

7 § Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp.  

 

8 § Nästa möte 

Datum för nästa möte är 11/5 20.00 via Skype. 

 

9 § Mötets avslutande 

 



Ordförande Hannes Guggenheimer förklarar mötet avslutat kl 23.44. 

 

Sekreterares underskrift  Ordförandes underskrift 

Emelie Jönsson  Hannes Guggenheimer 

 

Justerares underskrift 

Huyao Alexander Zhou 

 


