
 

 

  

 

   
Protokoll  

Jusek studerandesektion 170920 - Skypemöte  

 

Närvarande: 
Hannes Guggenheimer, ordförande 
Marco Poblete, vice ordförande 
John- Erik Bergkvist, ledamot 
Lovisa Kronsporre, ledamot  

Huyao Alexander Zhou, ledamot  

Rebecka Elm, ledamot  

Lisa Svensson, ledamot, injusteras 20:23 
 

1§ Mötets öppnande 
Ordförande Hannes Guggenheimer förklarar mötet öppnat kl 20:05.  

2 § Dagordningens godkännande  
Styrelsen godkänner dagordningen.  

3 § Val av mötessekreterare 

Styrelsen väljer Rebecka Elm till mötessekreterare.  

 

4 § Val av justerare tillika rösträknare 

Styrelsen väljer John-Erik Bergkvist till justerade tillika rösträknare. 

 

5 § Godkännande av förra mötets protokoll 

Styrelsen godkänner förgående mötes protokoll med enda notering att även Lisa Svensson ska 

skrivas upp som närvarande vid mötet.  

 

6 § Diskussions/beslutsärenden 

 

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

 

Hannes Guggenheimer informerar om att han framför allt har arbetat med frågor inför kommande 

veckas årsmöte. Uppslutningen inför årsmötet ser gott ut och det kommer vara så gott som fullt hus.  

 

Marco Poblete har varit på plats på Saco Medlemsråd. Det var en del nya ansikten då det har valts 

nya presidium inom förbunden, men även en del gamla bekanta. Vi diskuterade även möjligheten 

att öronmärka platser för Jusek vid dessa möten. Även John-Erik Bergkvist och Lovisa Kronsporre 

var på plats på mötet.  



 

 

 

Huyao Alexander Zhou har haft lite koll på budget via samtal med Ida Inga. Ekonomin ser bra ut 

och sedan senaste möten har det inte varit några stora utlägg att tala om i budgeten.  

 

 b.   Diskussion kring nomineringsomröstning Saco studentråd 

 

Styrelsen diskuterar olika frågor som berör nomineringsomröstningen till Saco studentråd, bland 

annat vilka vi har nominerat och att Valberedningens arbete pågår.  

 

 

 c.   Remissvar – ”I medborgarnas tjänst” 

 
Styrelsen diskuterar upplägget inför ett kommande remissvar gällande dokumentet ”I medborgarnas 

tjänst”. Dokumentet har upprättats av Jusek förbundsstyrelse och beskriver på ca 15 sidor Juseks 

syn i vissa politiska frågor och ska fungera som ett styrdokument. Det har skickats ut på remiss till 

alla Juseks sektionsstyrelser samt till några professionsföreningar. Styrelsen kommer fram till att 

John-Erik Bergkvist och Nelly Sivervall ska ansvara för JSS remissvar. Fokus ska ligga på att se till 

att studentperspektivet är representerat i dokumentet. Deadline för remissvaret är 1 oktober 2017.  

 

 

 d.   Fortsatt planering och delegering av ansvarsområden inför årsmötet 

 

1. Verksamhetsberättelse – individuella och allmänna berättelser 

 

Styrelsen diskuterar den kommande verksamhetsberättelsen. Hannes Guggenheimer går igenom att 

alla i styrelsen ska skriva ca 1 sida om sitt fokusområde till detta. Allmänt ska 

verksamhetsberättelsen beskriva mer objektivt vad styrelsen arbetat med, vad vi engagerat oss i, 

event vi deltagit i,  hur mötena har gått till m.m. Styrelsen beslutar också att Marco Poblete och 

Lovisa Kronsporre ska ansvara för de större bitarna och helheten av verksamhetsberättelsen. Alla i 

styrelsen ska skicka sin egna del till någon av dessa senast måndag den 25 september 2017.  

 

 

2.    Körschema – säkerställ 

 

Styrelsen går igenom schemat inför kommande årsmöteshelg. Överlag ser lördagens schema 

mycket bra ut. De flesta delarna och arbetsuppgifterna är under kontroll. Styrelsen konstaterar dock 

att det inte kommer vara någon frukost under lördag morgon samt planerar in en fikapaus under 
själva årsmötet på eftermiddagen. Rebecka Elm uppmanar styrelsen att tänka på frågor till 

frågestunden med Amanda Lundeteg. Lördagen kommer även avslutas med att de nya styrelsen 

träffar Håkan Öberg, ledamot från förbundsstyrelsen. Detta kommer troligen äga rum runt 16.00-

16.45.  

 

Styrelsen diskuterar även söndagens schema och konstaterar att detta behöver revideras. Styrelsen 

diskuterar vad vi vill få ut av söndagen och då framför allt vid överlämningen till den nya styrelsen. 

Hannes Guggenheimer och Marco Poblete ska se närmare på söndagens schema under veckan och 

dela ut olika områden till ledamöterna som de får extra ansvar för. Vi diskuterar även att de flesta 

av oss gillade ”team-buildingen” från förra året och att det är ett bra sätt att lära känna varandra. 

Marco Poblete utses till ledledare inför söndagen. Gällande aktiviteterna för de lokala 

förtroendevalda har Ida Inga koll på detta.  

 

Eventuellt kommer styrelsen även träffas på fredag kvällen, men inga närmare planer bestämdes. 

 



 

 

3.    Powerpoint – utformning och anpassning 

 

Hannes Guggenheimer kommer kolla närmare på den PP som ska användas under årsmötet. Den 

ska innehålla dagarnas olika hållpunkter samt information från Styrelsepost och Valberedningen 

och fungera som en röd tråd under helgen. Lovisa Kronsporre och Rebecka Elm ska vara 

behjälpliga i detta arbete.  

 

 

4.    Överlämning – underlag 

 

Även PP från förra årets överlämning behöver uppdateras inför kommande söndag. Den nya PP ska 

presentera styrelsens olika verksamhetsområden och tona ner skillnaden mellan det externa/interna 
arbetet. Huyao Alexander Zhou tar på sig detta arbete.  

 

 

5.    Övrigt arbete relaterat till årsmötet 

 

Styrelsen diskuterar att det är viktig att vi i styrelsen pratar med alla årsmötets deltagare och sprider 

ut oss för få alla att känna sig välkomna. Vi vill vara öppna och tillmötesgående.  

 

Vi diskuterar även om vi, precis som förra året, ska finnas stationer i lokalen där vi kan fånga upp 

frågor medlemmarna tycker är viktiga. Istället för att ha listor där man kan anmäla sitt intresse till 

att ex. engagera sig på olika sätt vill vi satsa på en mer interaktiv upplevelse. Vi diskuterar att man 

ex kan ha flirtkulor som man lägger i två olika skålar som representerar olika svar på frågor om vad 

som är viktigt för medlemmarna. Lovisa Kronsporre och Lisa Svensson ska fundera närmare på hur 

detta på bästa sätt kan utformas.  

 

7 § Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 

8 § Nästa möte 

Inget nästa möte utan nästa träff blir på årsmötet på Jusek kansli 30 september-1 oktober.  

 

10 § Mötets avslutande 

Hannes Guggenheimer förklarar mötet avslutat 21.29.  

 

 
Ordförandes underskrift   Sekreterares underskrift  
Hannes Guggenheimer    Rebecka Elm  

Justerares underskrift 
John-Erik Bergkvist  


