
Protokoll för styrelsemöte 2017-11-11 
Jusek Student sektionsstyrelsen 
Kl. 10:30-15:00 (med besök inplanerat 10:30-12:00) 
 
Förkortningar som förekommer nedan:  
JSS = Juseks Studentsektions styrelse,  
SM = Studentmarknadsförare 
LSU = Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 
 
Närvarande 
Lovisa Kronsporre, ordförande 
John-Erik Bergkvist, vice ordförande 
Abelone Tischben-Madsen, ledamot 
Lina Arvidsson, ledamot 
Roza Kizil, ledamot 
Jonatan Arblom Sundblad, ledamot 
Viktor Bytyqi, ledamot 
 
Ida Inga, studentombudsman 
Hampus Gjöres Clark, marknadsförare med ansvar för delar av studentsegmentet 
 
1§ Mötets öppnande 
Lovisa öppnar möte 11.32 efter cirka en timmes presentation om Juseks opinionsarbete av 
Hanna Birath från samhällspolitiska avdelningen som ej närvar under mötet. 
 
2§ Dagordningens godkännande 
Dagordnings godkännande flyttat till punkt fem. Godkänns sedan. 
 
3§ Val av mötesordförande 
Lovisa väljs till mötesordförande 
 
4§ Val av mötessekreterare 
Jonatan väljs till mötessekreterare 
 
5§ Val av justerare tillika rösträknare 
Abelone väljs till justerare tillika rösträknare  
 
6§ Godkännande av förra mötets protokoll 
Bordlägger punkt om godkännande av förra mötets protokoll. 
 
7§ Diskussions och beslutsärenden 
 
a. Runda om vad som hänt sedan sist 
 
John Erik har blivit nominerat till Saco studentråds styrelse där Lovisa sitter i valberedningen. 
 
Jonatan lyfter frågan om budget som sedan förklaras av Ida Inga. Aktiviteter som ligger utanför 
budgeten ska ställas mot medlemsnytta. Budgetåret bryts i juni/juli, vilket innebär att kostnader 
som förra styrelsen haft för möten efter dessa går på kommande styrelses budget. 
 
Lina frågar om Almedalen. Ida Inga svarar att vi tidigt behöver diskutera vad vi vill göra. Jusek är 
en liten organisation i sammanhanget enligt henne och hon menar vidare att personliga möten 
var framgångsrikt förr året. JSS hade 18 sådana möten. Hon menar även att rundabordssamtal 
är bättre än seminarier då dessa förhoppningsvis kan hållas på Juseks trädgård och att det är 
svårt att locka folk till seminarier.  
 



Viktor ska diskutera tid för möte med Lina framöver. Lina fyller i att detta inte kommer ske innan 
fokusområden är fastställda, men att hon diskuterat med lokala aktörer om samarbeten. Hon 
lyfter fram LSU som ett exempel man kan skriva artiklar tillsammans med. 
 
Roza har jobbat på kommunikationsplan och påpekar vikten av att ha en sådan, men säger att 
fokusområden inte är satta. Återkommer om kommunikationsplan i senare punkt.  
 
Lovisa har skickat in motioner till Saco studentråds kongress dit nu även Jonatan åker eftersom 
att hon åker på valberedningsmandat. Detta medför inga ökade kostnader då hennes kostnader 
ersätts av Saco. 
 
Abelone har haft kontakt med Emelie (från tidigare styrelse) som menar att Abelones kontakt 
med studentmarknadsförare och lokalvalda för att sammanstråla detta. Hampus presenteras som 
backup till Ida Inga innan hon fortsätter med att säga att studentmarknadsförare (SM) ligger 
under kansliet och att JSS inte har chefskap över dessa, men tänker att man kan ha en 
kontaktperson i JSS. Ida Inga med flera på kansliet ska ha kontakt med SM i många frågor. Hon 
lyfter den maktkamp som kan finnas mellan SM och lokalt förtroendevalda. Hon fyller i att det är 
viktigt att kommunikationen med SM inte ska komma från två håll (kansli och JSS) som går emot 
varandra. Det ska heller inte finnas något stuprör mellan JSS och SM, utan Ida Inga ska vara 
inblandad. Hon avslutar med att det är svårt att få kontakt med lokalvalda för kansliet och att JSS 
gärna får hjälpa till på det området. 
 
Diskussion kring Juseks och JSS opinionsarbete som mynnar ut i att det är bra att hålla sig 
uppdaterad och kul att Jusek går in på relationsbyggande.  
 
11.52 tar paus för lunch 
12.50 återkommer från lunch 
 
b. Synpunkter och tankar kring dokument om Juseks studentpolitik 
 
Abelone tycker det är bra att man lyfter fram möjligheten att starta eget företag och kan tänka sig 
att det vore bra att anordna föreläsning om detta. Eftersom Jusek jobbar mycket med självstyre, 
ligger det i linje med föreningens arbete. Hon fortsätter med att man lägger mindre pengar på 
högskole- än yrkeslinjer. John-Erik fyller i att utbildningen formar näringslivet. Jonatan fortsätter 
på ämnet och att det kan finnas fel synsätt på högre utbildning hos politiker. Ida Inga drar syftet 
med diskussionen som är att aktualisera frågor som är relevanta på våra läroverk. Viktor frågar 
om hur arbetet är utformat. Ida Inga säger att det senaste som gjorts är det ledamöterna fått ut 
och att detta måste förnyas. Ungdomsbarometern är en medlemsundersökning som ska ligga till 
grund för styrelsens arbete. Hon vill veta vad styrelseledamöterna tänker när de ser rapporterna 
och om frågorna är relevanta. 
 
Lina lyfter styrelsens fokusområden och vill se jämställdhet och psykisk ohälsa genomgående i 
rapporterna. Hon fyller i att Juseks områden inte främst är traditionella fackliga frågor och att 
föreningen måste följa dess medlemmar. Där kan jämställdhet vara en viktig fråga. Hon lyfter 
ängslan och oro hos var tredje kvinna som exempel. Hon utvecklar med att dokumenten lyfter 
fram ohälsa samtidigt som man vill öka kraven på högskolor och universitet och ifrågasätter om 
detta verkligen är klokt. Hon skulle eventuellt vilja se mer fokus på ohälsa. Abelone poängterar att 
många känner oro för framtiden och inte bara studierna.  
 
Vidare lyfter Roza det tvärvetenskapliga och nyanserade som dagens skola tycks fokusera på 
samtidigt som man snarare fokuserar på yrkeserfarenhet än bildning. Lina lyfter Saco 
studentråds huvudfråga och att arbetslivserfarenhet är viktigt. Roza lyfter att skolan idag vill att 
studenter ska bli innovativa samtidigt som hon upplever att arbetsgivare vill att sina arbetare ska 
vara mer traditionella. Lina lyfter åter det erfarenhetsmässiga och undrar vilka morgondagens 
akademiker ska bestå av.  
 
Roza lyfter tanken om att utbildning ska vara en grundläggande rättighet, men undrar om detta 
verkligen är bra. Hon menar på att en kandidatexamen idag håller på att bli normaliserat. Hon 



lyfter fram en rad yrken som tidigare inte krävt akademisk utbildning, men som nu akademiseras, 
såsom service- och säljyrken. Hon ställer frågan om alla yrken verkligen kräver en 
kandidatexamen. Lovisa tycker att man ska trycka mer på fokusområdet. 
 
Abelone tycker att det finns för många olika broschyrer som delvis säger samma sak och att det 
därför vore bra om Jusek försöker få ner sitt budskap på färre broschyrer på ett mer fokuserat 
sätt. Roza vill ha egen undersökning om jämställdhet. Ida Inga poängterar då att hon vill ha in 
våra tankar om dokumentens aktualitet. John-Erik lyfter att utbildningarna styrs av 
marknadskrafter. Lovisa, menar att kraven på studenterna och deras situation är inte står i 
relation till varandra. Lina fortsätter på detta med att lyfta problematiken med att arbetsgivare 
kräver extrajobb samtidigt som utbildningarna ska kräva 40 h studier per vecka. Jonatan håller 
med Lina och lyfter det strukturella problemet. Roza menar att betyg eller personlighet och 
sidoaktiviteter ses olika från olika arbetsgivare, att det finns två typer av arbetsgivare. Lina tror att 
det finns en blandning av arbetsgivare och att man borde koppla dessa till akademin.  
 
Ida Inga avslutar med att hon kommer att ta med inspelen till samhällspolitiska avdelning som 
ska revidera dokumenten, men vet inte när revideringen kommer att göras.  
 
c. Jusek 80-årsjubileum 
 
Lovisa stämmer av vilka som åker, John-Erik, Abelone, Lina, Lovisa, Caroline, Jonatan  
 
d. Motioner till Saco studentråds kongress 
 
Lovisa informerar att kongressen ligger 9–10 december och att ett styrelsemöte inför detta 
kommer att hålla den 8 december. Handlingar till kongresser kommer tre veckor innan. Det är bra 
att läsa igenom innan mötet eftersom att det är många motioner. Civilekonomerna har skrivit 
under verksamhetsplanens ändring. 
 
Styrelsen har även tagit fram motioner om jämställdhet och studenthälsa.  
 
Styrelsen har tagit beslut i Facebookgrupp om att inte stödja Naturvetarnas motion om att ändra 
tiden för kongressen. 
 
Stora Saco har kongress 23–24 november och Lovisa åker dit och ska återrapportera.  
  
e. Planering inför Saco studentråds kongress 
 
Beslut om att införa punkt f.  
 
f. Fastställande av fokusområden (tillagd punkt) 
 
Beslut om fastställande av av styrelsens fokusområden som är: 
- Studenters hälsa 
- Steget mellan studier och arbetsliv  
- Jämställdhet  
 
Styrelsen valde att fastställa fokusområdena.  
 
8§ Övriga frågor  
 
Roza ska ta fram en kommunikationsplan. Hon har sett över tidigare plan och vill ha mer rutin. 
Ida Inga tipsar om att träffa Sofie Siegfried (marknadsförare med ansvar för sociala medier och 
delar av studentsegmentet) för att se till att planen är genomförbar. Både Roza och Ida Inga 
tycker att det kan vara bra.  
 
Lina ska börja opinionsbilda. Hon tycker det är bra att koppla till aktuella händelser och lyfter 
internationella kvinnodagen som exempel på detta, varpå Ida Inga lyfter fram att Sofie Siegfried 



ska uppmärksamma detta under en vecka. Lina fortsätter med att det kan vara bra att få in 
artiklar på lokala tidningar (FemView (jurist), kårföreningar). Hon säger att man kan ta fram 
förslag och skicka till medskrivare och hon tror att det här kan vara ett bra sätt att få in fler 
medlemmar och väcka uppmärksamheten. Hon återkopplar på internationella kvinnodagen och 
säger att även om det ligger i mars så kan det vara bra att börja förbereda redan nu. Roza lägger 
till att man kan intervjua tre yrkesverksamma (med blandad bakgrund) i samband med detta. 
Detta för att få in tankar som ligger utanför skolan. Lovisa säger att alla ska hålla sig uppdaterade 
och komma med förslag. Lina avslutar med att det vore en bra möjlighet till profilering och att 
man ska utgå från de tre staplar som nämndes under Hannas presentation. 
 
Lovisa tar upp Almedalen och säger att förra året var lyckat och tycker att man borde kunna 
genomföra detta igen. Ida Inga fyller i att det är lagom att skicka tre personer, men att man måste 
tänka på att fylla tiden. Almedalen ligger nästa år 1/7–8/7. Ida Inga tycker inte det är värt att vara 
på plats efter onsdag. Hon föreslår att vara där söndag till onsdag eller måndag till onsdag. 
Sedan följer en allmän diskussion om det är bra att åka dit. Lovisa fyller i att det är viktigt att följa 
upp det man får ut av veckan och att detta kan göra bättre än föregående år. Ida Inga säger att 
man kan ha större samtalsgrupper istället för enskilda samtal och att man ska försöka följa upp 
med de som var där tidigare. Lovisa säger att det ska diskuteras nästa möte och att hon och 
John-Erik tar ansvar för detta.  
 
Ida Inga tar åter upp att Jusek kommer att ha kampanj under kvinnoveckan och utvecklar att 
detta kommer att vara på Jusek Student, vilket fastställs i december. De vill involvera JSS som 
kan skriva artikel och vara med på lokala arrangemang.  
 
Ida Inga påminner sedan om kickoffen med SM och tipsar om att lägga ett möte i samband med 
detta. 13–14 januari är föreslaget och kickoffen kommer att vara på Högberga gård på Lidingö. 
45–50 SM kommer att vara på plats. Det var lyckat förra året och är ett bra tillfälle att lyfta JSS 
samt för JSS att knyta kontakter med SM. JSS kommer att ha en workshop tillsammans med SM. 
De samlar erfarenheter som JSS kan dra nytta av. Kickoffen kommer även att innehålla 
teambuilding och gemensam middag. Ida Inga föreslår att man lägger ett styrelsemöte på 
söndagen. Hampus lyfter fram vikten både för SM och JSS där SM kan använda sig av 
information och får se att JSS är professionella medan JSS kan använda sig av SM tankar och 
erfarenheter. JSS kan även marknadsföra styrelseuppdraget till SM.  
 
Om man har tips till valberedningen så får man gärna skicka till dem. Abelone ska ta kontakt med 
dem.  
 
SL-kort kvitteras ut hos Ida Inga av dem som detta berör. 
 
Under 80-årsfesten så kommer de som fått boende först att bo på Kungsholmen (Amaranten) och 
natten efter på Mornington. Festen hålls på Piperska muren på Kungsholmen.  
  
Lovisa ska återkoppla kring workshopen med SM där man bland annat ska marknadsföra 
styrelseuppdraget och berätta om fokusområden. Abelone tycker det är viktigt att prata 
kärnvärden då man fort märker om någon bara ska sälja och inte känner organisationen. Lina vill 
förankra opinionsbildningen hos SM. Ida Inga trycker på att man ska fråga vad utmaningarna på 
universiteten är. Abelone föreslår att man ska mötas lokalt, kopp kaffe, med lokala företrädare 
innan kickoffen. Abelone lyfter fråga om att ha möte innan workshop. Lovisa föreslår följande till 
workshopen; Presentation av JSS (vilka som sitter i styrelsen och varför), Vad JSS gör, JSS 
fokusområden, Workshop med fokusområden och samla studentmarknadsförarnas tankar på 
dessa, en samtalsledare från styrelse i varje grupp. Abelone lyfter fram att man kan fråga hur SM 
roll är (utmaningar etc.) och John-Erik flikar in att det är svårt att sälja in engagemang, vilket kan 
vara värt att lägga extra vikt vid på workshop. Viktor säger att ett Skypemöte kan vara bra att 
hålla innan workshopen. Hampus redogör slutligen för omfattningen av workshopen, att det är 
begränsat med tid - 2 h för allt, presentation, samling på slutet samt workshop. Ida Inga föreslår 
0,5 h presentation, 1 h workshop, 0,5 h avslutning. Lovisa och John-Erik kommer att föreslå 
frågor, samt upplägg för workshopen till Skypemöte. Skypemötet ska hållas ungefär en vecka 
innan kickoffen. Utkast från Lovisa och John-Erik ska vara klart 12 december.  



 
Sedan följer en diskussion kring debattartiklar. Enligt Ida Inga är bloggen bra och att det finns 
ganska gott om utrymme där för tillfället. Ett inlägg per område är okej enligt Ida Inga. John-Erik 
säger att man hade för stora ambitioner förra gången. Det är svårt att lägga ut artiklar i samband 
med internationella kvinnodagen eftersom att många vill publicera då. För att lägga ut en artikel 
måste man gå via pressavdelningen och de behöver tid att sälja in artikeln. JSS hade inte mycket 
samarbete med andra organisationer förra året. Det förslås att man kan man göra det nu. John 
Erik säger att en person som står bakom artiklar är bättre än en organisation eller styrelsen i sin 
helhet. LSU återaktualiseras av Lina som erbjuder sig att kontakta dem. De kan ha idéer på 
samarbetsorganisationer eller själva vara medskribenter. John-Erik säger att syftet inte var klart 
förra året och att det är viktigt att veta vad man vill. Lina vill skriva i Karriär och säger att man kan 
skicka en nationell, en lokal och en intern artikel. 
 
9§ Nästa möte 
 
Näste ordinarie möte hålls 13–14 januari, med ett extramöte inlagt kvällen den 8 december. Detta 
beslutas av gruppen. 
 
10§ Mötets avslutande 
 
Lovisa avslutar mötet 14.26 
 
 
 
 
 
___________________     ____________________ 
Ordförande       Sekreterare  
Lovisa Kronsporre     Jonatan Arblom Sundblad  
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Justerare 
Abelone Tischbein-Madsen 


