
Protokoll för styrelsemöte 2017-10-14 

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 Bytyqi, ledamot 

 

1 § Mötets öppnande 

Ordförande Lovisa Kronsporre förklarar mötet öppnat kl. 10.33 

 

2 § Dagordningens godkännande 

Styrelsen godkänner dagordningen i sin helhet.  

 

3 § Val av mötesordförande 

Styrelsen väljer Lovisa Kronsporre till mötesordförande 

 

4 § Val av mötessekreterare 

Styrelsen väljer John-Erik Bergkvist till mötessekreterare. 

 

5 § Val av justerare tillika rösträknare 

Styrelsen väljer Viktor Bytyqi till justerare tillika rösträknare. 

 

6§ Godkännande av förra mötets protokoll 

Styrelsen godkänner förra mötets protokoll.  

 

7 § Diskussions/beslutsärenden 

 

a. Diskussion och beslut om och tilldelning av ansvarsområden 
 

 



Lovisa och John-Erik har förberett förslag om ansvarsfördelning som styrelsen godkänner i 

sin helhet. 

 

- Lovisa ansvar för strategi och ledning 

- John-Erik har uppdraget ansvarar för utvärderare och uppföljning 

- Abelone och Julia ansvarar för intern samordning 

- Viktor och Lina ansvarar för extern kommunikation (Opinionsbildning och 

information) 

- Roza ansvarar för extern kommunikation via sociala medier. 

- Caroline är evenemangsansvarig. 

 

Ledamöterna berättar om deras idéer kring deras ansvarsområden. 
 

b. Årets tema/fokusområden 

 

Styrelsen diskuterar årets tema/fokusområde och olika idéer hur styrelsen kan operationalisera 

dessa förslag på teman/fokusområden. Styrelsen lyfter framförallt tre stycken fokusfrågor 

med samstämmighet: Jämställt arbetsliv, studenters psykiska ohälsa och kopplingen till 

arbetslivet. Det fattas inget beslut om dessa tre fokusområden men styrelsen är överens att de 

berörda fokusområdena är lämpliga. I diskussionen accentueras vikten av att våra fokusfrågor 

är förenliga och fast förankrade i de mål som är satta för sektionen och Juseks politik i 

allmänhet. Styrelsen är tämligen enig om att kopplingen till arbetslivet är essentiellt och att 

båda jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa är kopplat till arbetslivskoppling.  

 

Ytterligare fokusområden som diskuteras är ”värdesätt engagemang” och försöka uppnå det 

mål om att 40 procent av alla studentmedlemmar skall fortsätta vara medlemmar även som 

yrkesverksamma. En diskussion om Jusek som arbetsförmedlare kommer också upp.  

 

___________________________________________________________________________ 

Lovisa ajournerar mötet 11.20  

 

Lovisa öppnar mötet igen 11.25 

___________________________________________________________________________ 

 

c. Förslag på verksamhetsplan 2017 

 
Verksamhetsplanen presenteras av Lovisa och diskuteras av styrelsen som föreslår att punkten 

om förhållandet/samordningen av lokalt engagemang revideras och förtydligas. Styrelsen 

lyfter vikten av att föra in ett mer tydligt arbete kring identitet genom att kunna visa upp vilka 

som är och fortsätter vara medlemmar efter studietiden. 

 

På styrelsen begäran läggs en skrivelse om Facebookgrupper och Instagram med i 

verksamhetsplanen. 

 

Verksamhetsplanen revideras på plats och godkänns av styrelsen 



  
___________________________________________________________________________ 

Lovisa ajournerar mötet 12.04 

 

Lovisa öppnar mötet 12.53 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

d. Översikt av Saco studentråds politiska program inför kongressen 
 

Styrelsen diskuterar Saco studentråds politiska program inför kongressen. Det råder en viss 

osäkerhet ifall det går att revidera det politiska programmet som är beslutat att gälla fram till 

2020. Diskussionen centreras kring att jämställdhet eller psykisk ohälsa inte nämns en enda 

gång i det politiska programmet. Det skall tilläggas att flera skrivelser handlar om just detta 

men det är ändå anmärkningsvärt att ett ord som jämställdhet inte finns med. En skrivelse om 

avgiftsfrihet ifrågasätts på grund av otydlighet i formuleringen. Begreppet avgiftsfri kan 

implicera att även kurslitteraturen borde vara avgiftsfri, men sättet skrivelsen är författad på 

preciserar inte detta. Röster kring fribeloppet höjs också 
 

e. Motioner till samt deltagare på Saco studentråd 

 
Styrelsen diskuterar eventuella motioner till Saco studentråd. Styrelsen är enig om att man vill 

författa motioner. Ordförande Lovisa presenterar en idé om en motion om problemet med att 

Saco Studentråd har en verksamhetsplan över två år. Omsättningen på ledamöter i 

studentrådet kan innebära allvarliga brister gällande styrelsens ansvarsfrihet och så vidare. 

 

Ett ytterligare förslag till motion handlar om att Saco Studentråd skall verka för att lärosätena 

skall åläggas större ansvar för att sprida information om vart studenter kan vända sig ifall de 

lider av psykisk ohälsa. Styrelsen beslutar att denna motion skall författas. John-Erik och 

Lovisa ansvarar för att den författas. 

 

Styrelsen beslutar även att en motion om att Saco Studentråd skall verka för att universiteten 

skall arbeta mer aktivt med jämställdhet och normkritik. Styrelsen vill se att Saco Studentråd 

skall tillsätta en utredning om lärosätenas jämställdhetsarbete. Lina och Roza ansvar för att 

författa denna motion. 

 

En diskussion som ägnas mycket tid åt men inte beslutas läggas fram som motion handlar om 

att i större utsträckning kunna tillgodoräkna poäng mellan olika lärosäten. 

 

Jusek har fem mandat på Saco Studentråds kongress 9-10 december. Styrelsen beslutar att 

Lovisa, John-Erik, Caroline, Lina och Roza skall representera Jusek student under 

kongressen. Abelone beslutas vara är suppleant. 

 
 

f. Årsmöte 2018 
 

Lovisa redogör att datum för nästa årsmöte har satts till 29 – 30/9.  



 

8 § Övriga frågor 
 

• Lovisa gör ett medskick att ledamöterna skall läsa på om innehållet i USB-minnet som 

alla fått av Ida till nästa möte. 

 

• Lovisa redogör även för att det har satts en tidsram för styrelsemötena: 10.30-15.00. 

 

• 7 dec har Jusek 80 års jubileum och bjuder därför in studerandesektionen till firande. 

Firandet består av seminarium och en fest. Studentombudsman Ida föreslår att 

styrelsen kan välja att lägga ett styrelsemöte i samband med detta. 

 
 

 

9 § Nästa möte 

 
Lördag 11 november. Besök från pressavdelning.  

 

10 § Mötets avslutande 

 

Lovisa avslutar 14.30 

 

 

 

Sekreterares underskrift                   Ordförandes underskrift  

                                                                             Lovisa Kronsporre 

John-Erik Bergkvist  

Justerares underskrift 

Viktor Johansson Bytyqi  

 
 

 


