
Protokoll för styrelsemöte 2017-10-01 
Jusek Student, sektionsstyrelsen 
  

Närvarande: 

Lovisa Kronsporre, ordförande 

John-Erik Bergkvist, vice ordförande 

Abelone Tischben-Madsen, ledamot 

Julia Lidström, ledamot 

Lina Arvidsson, ledamot 

Caroline Roumi, ledamot 

Roza Kizil, ledamot 

Jonatan Arblom Sundblad, ledamot 

Viktor Bytiqi, ledamot 

  

  

1 § Mötets öppnande 

Ordförande Lovisa Kronsporre förklarar mötet öppnat kl. 15.10 

  

2 § Dagordningens godkännande 

Eftersom det är det första mötet för styrelsen för verksamhetsåret 2017/2018 så existerar 
ingen skriftlig dagordning. Ordförande Lovisa berättar muntligen upplägget på mötet vilket 
sedermera godkänns av styrelsen. 

  

3 § Val av mötessekreterare 

Styrelsen väljer John-Erik Bergkvist till mötessekreterare. 

  

4 § Val av justerare tillika rösträknare 

Styrelsen väljer Caroline Roumi till justerare tillika rösträknare. 

  

5 § Ansvarsområden 

·      Styrelsen diskuterar kring olika sätt att organisera styrelsearbetet för det kommande året. 
Belbinmodellen diskuteras kunna utgöra en utgångspunkt för en mer specifik rollfördelning. 

Det lyfts fram att Belbinmodellen är en modell som handlar om vilka olika 
personlighetstyper som bör finnas i en styrelse/ledningsgrupp och inte om specifik 



rollfördelning. Det är emellertid svårt att veta vilka specifika ansvarsområden som behövs 
kommande verksamhetsår utan att veta vilken riktning verksamheten kommer ta. För att 
ta tillvara på allas kompetenser och intressen kan därför Belbinmodellen vara bra att utgå 
ifrån. Ledamöterna får i uppdrag att tänka på tre stycken roller i Belbinmodellen som 
intresserar dem mest. Lovisa och John-Erik kommer sedan att anpassa 
ansvarsfördelningen efter det. 

·      Styrelsen diskuterar även förutsättningar för att dela upp ansvarsområden efter geografiska 
områden i Sverige gällande studentmarknadsförare och lokala styrelser. Diskussionen 
kretsar framförallt kring att det inte är fruktbart att dela upp ansvaret för 
studentmarknadsförare och lokala styrelser i två separata roller. 

  

6 § Övriga frågor 

· Styrelsen efterfrågar en kartläggning av det lokala engagemanget i Jusek student. 
· Styrelsen diskuterar en stärkt samordning av lokala styrelser för att åstadkomma en mer 

integrerad organisation. Till detta efterfrågar styrelsen en Facebookgrupp för alla lokalt 
engagerade. Presidiet kommer lyfta frågan med studentombudsman Ida Inga. 

· Styrelsen diskuterar personliga Jusekmailadresser men kommer fram till att det inte 
behövs då det finns en mailadress för styrelsen. 

  

7 § Nästa möte 

Datum för nästa möte är lördag 14 oktober 10.30. Mötet efter sätts till lördag 11 november 
10.30. Vidare känner styrelsen till att det kommer behövas ett möte i samband med Saco 
Studentråds kongress som hålls 9-10 december. Studentombudsmannen meddelar även att vi 
bör förlägga ett möte i samband med studentmarknadsförarnas kick-off som hålls 12-14 
januari. 

  

8 § Mötets avslutande 

Ordförande Lovisa Kronsporre förklarar mötet avslutat kl. 15.55 

  

Sekreterares underskrift Ordförandes underskrift 

John-Erik Bergkvist                             Lovisa Kronsporre 

  

Justerares underskrift 

Caroline Roumi 
 


