
Protokoll för styrelsemöte 2017-06-15  

Jusek Student, sektionsstyrelsen  

Närvarande:  

Hannes Guggenheimer, ordförande 

Alexander Huyao Zhou, ledamot 

Lisa Svensson, ledamot (injusterat 20.16) 

Lovisa Kronsporre, ledamot (injusterat 21.47) 

John-Erik Bergkvist, ledamot  

Rebecka Elm, ledamot (injusterat 20.43) 

Nelly Sivervall, ledamot 

 

1 § Mötets öppnande  

Ordförande Hannes Guggenheimer förklarar mötet öppet kl. 20.10  

2 § Dagordningens godkännande  

Styrelsen godkänner dagordningen  

3 § Val av mötessekreterare  

Styrelsen väljer John-Erik till mötessekreterare  

4 § Val av justerare  

Styrelsen väljer Huyao till justerare.  

5 § Godkännande av förra mötets protokoll  

Styrelsen godkänner förra mötets protokoll  

6 § Diskussions- och beslutsärenden  

a) Uppföljning och rapport från ansvarsområdena. 

 

John-Erik: En presentation av Rebecka på Instagram och förberett för en presentation av Nelly.  

Alexander: Inte hänt något speciellt 



Lisa: Lisa har tillsammans med Ida försökt att kontakta lokalstyrelserna, men upplever det fru-

strerande eftersom det inte är någon som svarar via mail. Hon överväger nu att ringa till de andra. 

Emelie: Emelie har haft kontakt med studentmarknadsförarna om hur de arbetar med att sälja in 

engagemang. Marknadsförarna känner sig fortfarande osäkra kring hur de skall sälja in engage-

manget och känner sig osäkra när de får följdfrågor. 

Hannes: Hannes har arbetat med resurstilldelningssystemet och tillträdesutredningen.  

Nelly: Inte hänt något speciellt 

b) Tillträdesutredningen 
Hannes berättar att Malin varit imponerad av vår remissammanställning. Hannes konstate-

rar även att vi i stort sett varit eniga i våra respektive ställningstaganden.  

 

c) Almedalen. 

 

Styrelsen diskuterar hur vi skall maximera närvaron på våra evenemang i Almedalen. Sty-

relsen betonar vikten av att sjuka ut differentierade utskick till specifika aktörer vi vill ska 

närvara, framförallt representanter från högskole- och universitetsvärlden, opinionsbildare, 

beslutsfattare och andra ungdomsförbund. En tanke om att det kan vara bra att överväga 

att försöka etablera medierelationer lyfts som värdefullt. Ifall vi får media på plats så kan 

vi eventuellt få publicitetsutrymme via denna kanal också. Styrelsen diskuterar även inci-

tament och att skapa en uppmärksamhet. Styrelsen kommer inte fram till något om upp-

märksamhet ska skapas men snuddar vid idéer i termer av ”knall” och ”bom” – något 

storslaget med andra ord. Till sist så lyfts tanken att en aktualisering och centrering kring 

tillträdesutredningen kan skapa incitament för de som är berörda av den utredningen.  

 

Styrelsen bearbetar glasslistan innehållande namn som önskas prata med under Almeda-

len. Det bestäms att Rebecka skall kontakta fler föreningar som är verksamma under 

LSU-paraplyet. John-Erik får ansvaret att kontakta fackförbund under både SACO, TCO 

och LO. Lisa och Rebecka delar ansvaret om att kontakta olika former av opinionsbildare, 

alltifrån journalister till olika typer av lobbyorganisationer. Nelly får i uppdrag att försöka 

hitta lägre tjänstemän i organisationer vi vill framföra vårt budskap till. Det kan vara en-

klare att etablera kontakt med lägre tjänstemän än till exempel en VD, GD eller någon an-

nan form av ledare. Det är dock en utmaning att ta reda på vilka lägre tjänstemän som 

skall till Almedalen och detta postulerar lite detektivarbete. Till sist så skall Huyao får i 

uppdrag att leta efter och kontakta olika professionsföreningar, vilka detta skulle vara är 

dock något diffust. Advokatsamfundet lyfts som ett exempel. Vi diskuterar även att ta 

kontakt med kommuner. Marcos hashtagsförslag hyllas av styrelsen – Glasspolitik känns 

slagkraftigt.   

  

d) Årsmötet och propositioner 

Styrelsen diskuterar utformningen av årsmötesdagen. Årsmötesdagen kommer baseras på det 

upplägg vi skulle ha haft på den inställda inspirationsdagen. Styrelsen tänker sig följaktligen 



drop-in mellan 10-11, samtal med Amanda Lundeteg på förmiddagen, följt av lunch, årsmöte, 

workshop och avslutning. Styrelsepost kommer att hålla en årsmötesskola.  

 

Styrelsen diskuterar även eventuella propositioner. Hannes lyfter förslaget om att kommande 

valberedning även skall föreslå en ny valberedning, för detta krävs en stadgeändring som krä-

ver förbundsstyrelsens godkännande. Styrelsen ställer sig positiva till förslaget.  

 

Ida har föreslagit en proposition om att lokalstyrelser skall närvara på JSS årsmöte. Styrelsen 

tycker inte att förbinda lokalstyrelserna verkar som något bra förslag, dessutom sannolikt 

verkningslöst. Styrelsen fastslår istället att årsmötet måste promotas bättre. Detta skall göras 

genom facebookevenemang utöver redan befintliga marknadsföringskanaler. Genom Fa-

cebook kan vi bjuda in sådana vi vet är intresserade. Studentmarknadsförarna skall trycka ex-

tra mycket på att det kommer hållas ett årsmöte när de är ute under terminsstarten och vi bör 

uppmana studentmarknadsförarna själva att komma. Årsmötet är ett väldigt bra tillfälle för 

datainhämtning vilket vi skall försöka utnyttja till fullo. Vi vill ta reda på vad som är viktigast 

för våra medlemmar, vilket kan ge oss input i vilka frågor vi ska driva. 

 

e) Pridetåget 

Alla ledamöter vill att vi ska gå och är positivt inställda att gå med Saco. Närmare informat-

ion om detta kommer diskuteras på kommande styrelsemöten. 

 

f) Avslutningsaktivitet 

Styrelsen är överens om att ha en avslutningsaktivitet. Följande förslag lyftes: 

 

Yasuragi 

Liseberg 

Alumniträff 

Escape rooms 

Gokart 

Bodaborg 

Styrelsen kommer besluta om datum och vilken typ av avslutningsaktivitet vi ska ha genom 

en Facebookomröstning. Styrelsen vill även bjuda in Martin Andersson, om han är villig att 

delta avslutningsaktiviteten. 

 

g) Artikla 

Styrelsen vill försöka publicera artikeln om studentmedarbetaravtalet. Styrelsen diskuterar 

även engagemangsartikeln. Diskussionerna går lite fram och tillbaka mellan att revidera arti-

keln och försöka få den publicerad, och att skrota den i sin helhet. Tillslut landar styrelsen i 

att vi behåller den på drive så kan nästa års styrelse välja om de vill publicera den eller inte. 

 



7 § Övriga frågor 

Styrelsen diskuterar resurstilldelningssystemet. Lärarnas riksförbunds studerandesektion tänker 

skriva en artikel om ett mer jämt fördelat resurstilldelningssystem och har frågat JSS ifall vi vill 

medförfatta denna. Flera olika perspektiv lyfts av styrelsen. Styrelsen vill givetvis att våra med-

lemsgrupper skall få mer resurser tilldelade sig men åsikterna varierar i hur orättvist systemet 

upplevs vara idag. Resurstilldelningssystemet är ett mycket viktigt styrmedel där universitet och 

högskolor ges incitament att satsa mer eller mindre på vissa utbildningar som är mer eller mindre 

önskvärda för svensk konkurrenskraft och tillväxt. Styrelsen är skeptisk till att vara med på LR 

Studsartikel. 

Ida arbetar med en handbok för lokalstyrelser vilket styrelsen ställer sig mycket positiva till. 

 

9 § Nästa möte 

Inget datum fastställt, vidare information kommer inom kort. 

 

10 § Mötet avslutas  

Ordförande Hannes Guggenheimer förklarar mötet avslutat kl. 23:11. 

 

Sekreterares underskrift    Ordförandes underskrift 

John-Erik Bergkvist    Hannes Guggenheimer 

 

Justerares underskrift 

Alexander Zhou 

 


