
Protokoll Jusek studerandesektion 170511 Skypemöte 

Närvarande: Hannes Guggenheimer, ordförande Marco Poblete, vice ordförande John- 
Erik Bergkvist, ledamot Lisa Svensson, ledamot Nelly Sivervall, ledamot utjusteras 
klockan 21.01 Lovisa Kronsporre, ledamot Emelie Jönsson, ledamot, Huyao Alexander 
Zhou, ledamot, utjusteras 21:05 Rebecka Elm, ledamot, 

1 § Mötets öppnande Ordförande Hannes Guggenheimer förklarar mötet öppnat kl. 
20:06 

2 § Dagordningens godkännande Styrelsen godkänner dagordningen. 

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

4 § Val av justerare tillika rösträknare Styrelsen väljer Marco 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 

Eftersom det var så kort tid sen senaste mötet så avhandlades denna punkt genom en 
fråga ifall det var någon som ville rapportera från sitt ansvarsområde – ingen av 
ledamöterna hade något att rapportera. Hannes har varit i kontakt med Ida som berättat 
att flera under förbundsrådet varit väldigt imponerade av JSS. 

b. Medlemsråd och ordförandenätverk 

Hannes, John-Erik, Nelly och Marco kommer närvara som Juseks representanter och 
Lisa och Lovisa kommer vara där i egenskap som ledamot respektive valberedare i 
Saco studentråd. Lisa berättar att det gjorts lite revideringar i schemat. Hannes flaggar 
för Sacos ledarskapsutbildning och uppmanar alla att söka. Diskussioner som vidrör 
eventuellt motionsskrivande inför Saco-kongress. 

c. Förbundsrådet 4/5 – utvärdering och tankar 

 



Alla närvarande ledamöter var mycket nöjda med dagen och lyfte fram att det var viktigt 
för att förståelse för organisationens som helhet och få en inblick i hur andra sektioner, 
professions- och intressegrupper fungerar och vad dessa arbetar med. Vi hade ingen 
närvaro på första gruppdiskussionen. Andra diskussionen om lokal representation på 
arbetsplatser lyftes framförallt att det ibland är en nackdel att vara 
arbetsplatsrepresentant. Den tredje diskussionen diskuterades hur man kan 
differentiera medlemsinformation utifrån olika identiteter. Den fjärde diskussionen 
innehöll ingenting av jättestor vikt för oss. Den femte diskussionens behandlade om att 
differentiera medlemskapet i brons-silver-och guldmedlemskap – vilket avfärdades i 
diskussionen. 

Andra passet: Diskussion om trygghet centrerades kring stabilitet och Hannes 
betonande att trygghet för studenter ofta handlar om att övergången mellan studier och 
arbetsliv. En diskussion om slimmade organisationer, ökad flexibilitet och digitalisering – 
diskussionen gick lite i cirklar och det var en hel del nyheter. Diskussion om gränslöshet 
hade vi närvaro genom Lovisa men på grund av tekniska problem under detta 
skypemöte kunde hon inte återge vad som sades i denna diskussionsgrupp. Diskussion 
om livslångt lärande och utveckling handlade om balansgången om att vara alldeles för 
nischad eller för bred och Juseks roll i detta, samt att alla arbetsgivare inte kan 
tillhandahåll den vidareutveckling som ofta marknadsförs och efterfrågas. Diskussion 
om ledares betydelse centrerade kring att man som chef ofta sitter på två stolar och att 
duktiga specialister inte nödvändigtvis är bra chefer. 

d. Artikelarbete – uppdatering och tankar framåt Alla ledamöter har svarat på 
studentbarometer-surveyn och accentuerar att den passar väl för våra ändamål. 
Rebecka och Emilies artikel bör revideras för publicering, men alla framhåller att det 
retoriska greppet i artikeln var väldigt bra och att vi ska försöka få in samma ”story” fast 
att anpassa den något till examensfirande eller dylikt. 

e. Almedalen – uppdatering och tankar framåt Studentbarometern spås vara ett 
viktigt inslag i vårt budskap i Almedalen. En diskussion kring våra glassmöten förs. 
Ytterligare namn på listan adderas. Vi beslutar att Lovisa, Emelie och John-Erik och 
eventuellt Nelly ansvarar för att kontakta personer som är intressanta att äta glass med. 

f. Årsmöte – översiktlig planering 

Årsmötet kommer ske 30 september och Amanda kommer närvara i den form som vi 
planerade till vår inställda inspirationsdag. Vi diskuterar att differentiera informationen 
om årsmötet till ledamöter i lokala styrelser. Vi diskuterar möjligheten att personligen 
ringa ledamöter i lokalstyrelserna och ge dessa en personlig inbjudan. Marco åtar sig att 
fastställa ett dokument innehållande kontaktuppgifter till ledamöterna i lokalstyrelserna 
för att kunna fördela dessa mellan oss ledamöter i JSS. 



g. Sommarens verksamhet 

Alla ledamöter är väldigt positiva till en sommaravslutning. Alla är också positivt 
inställda att gå med i Pride-tåget 5 augusti, sannolikt tillsammans med Saco. Vi kommer 
lägga upp en omröstning angående när nästa möte (via skype) skall äga rum. 

7 § Övriga frågor 

 



Sacos (stora) kongress Vi diskuterar en eventuell motion om att Saco bör bedriva en 
slags informationskampanj om fackets funktion och roll riktad mot gymnasieelever, 
företrädelsevis elever som läser teoretiska högskoleförberedande program. Istället för 
att motionera så beslutar vi att Hannes och Marco kommer lobba för denna idé på Saco 
studentråds ordförandenätverk i samband med medlemsrådet den 13 maj. Hannes och 
Marco kommer också att lyfta vikten av en bred representation på framtida 
Saco-kongresser, Marco lyfter ett exempel om att vissa organisationer har som vision 
att 25 % av beslutskroppen bör vara under 30 år. Lite slarvigt kan man säga att ett 
sådant förslag är en variant som sannolikt kan komma att implicera mer 
studentrepresentation. 

8 § Nästa möte 

Kommer beslutas om via omröstning på Facebook 

10 § Mötets avslutande 

Hannes Guggenheimer förklarar mötet avslutat 21:57 

Ordförandes underskrift Sekreterares underskrift 

John-Erik Bergkvist 

Justerares underskrift 

Marco Poblete 


