
Protokoll för styrelsemöte 2017-12-08 
Jusek Student, sektionsstyrelsen 

 

Närvarande: 

Lovisa Kronsporre, ordförande JSS 

John-Erik Bergkvist, ledamot 

Roza Kizil, ledamot 

Caroline Roumi, ledamot 

Abelone Tischbein-Madsen, ledamot 

Lina Arvidsson, ledamot 

Jonatan Arblom Sundblad, ledamot 

Frida Bäckman, under mötet invald ledamot närvarande under 5§ 

 

Fökortningar: 

JSS = Juseks studerandesektions styrelse 

Styrelsen = I detta protokoll Saco studentråds styrelse om inte annat framgår i texten 

 

 1 § Mötets öppnande 

Lovisa förklarar mötet öppnat kl. 19.05 

 

 2 § Dagordningens godkännande 

Dagordning godkänns 

 

 3 § Val av mötesordförande 

Lovisa väljs till mötesordförande 

 

 4 § Val av mötessekreterare 

Jonatan väljs till mötessekreterare 

 

5 § Val av justerare tillika rösträknare 

Roza väljs till justerare tillika rösträknare 

 

6§ Val av ny ledamot i styrelsen Frida Bäckman  

Frida väljs in som ny ledamot i styrelsen 

 

7§ Diskussion om motioner  



a) Våra egna motioner 

 

Motion k: Lina tycker att JSS ska försvara, men inte gå in i kaklet. Hon tycker att JSS ska 

känna efter hur det går under kongressen och sedan besluta om hantering på plats. Övriga 

instämmer. Lina ska med anledning av detta prata med Civilekonomerna. 

 

Motion m (och l): Lina tycker att studentrådets styrelse har feltolkat motionen. JSS tror inte 

att skrivelsen medför en stor börda för styrelsen utan enbart att man mot skolorna ska driva 

att de ska informera bättre. Det nämns även att JSS skulle kunna ändra i skrivelsen. Lina 

föreslår att fokus ska ligga på att få igenom motion l i syfte att få in någonting i det politiska 

programmet snarare än att driva för hårt för att sedan låta båda motionerna falla. Beslut tas 

om att stå fast vid JSS egna motion samt att stödja motion l. Budget nämns av Lovisa som 

föreslår att skriva att skolorna ska ges mer pengar för arbetet mot psykisk ohälsa och John-

Erik tycker att Saco studentråd ska ta ställning för att skolorna ska jobba mer med psykisk 

ohälsa. Beslut tas om att förhandla med psykologerna samt att Caroline ska gå upp på och 

tala för JSS motion m. Lina ska gå upp och yrka bifall på motion l. 

 

Motion n: JSS tycker att jämställdhet ska behållas eftersom att jämlikhet är bredare och att 

man då inte kan hålla styrelsen ansvarig för arbetet för jämställdhet. Eftersom att jämställdhet 

är en av JSS fokusfrågor så vill JSS lyfta detta. Roza går upp och talar för motionen. 

 

b) Övriga motioner 

 

Motion a: JSS ger bifall utan att gå upp. 

 

Motion b: JSS avslår motionen och bifaller styrelsen 

 

Motion c: JSS bifaller motionen i enlighet med styrelsen 

 

Motion d: JSS gillar motionen och tycker att man i ett tidigt stadium ska informera yngre 

elever. Yrkas bifall. Motionen handlar om information om högre utbildning och inte att alla 

program och kurser ska finnas översatta.  

 

Motion e: JSS håller med styrelsen och yrkar avslag på motionen. 

 

Motion f: JSS yrkar bifall i enlighet med styrelsen. 

 

Motion g: JSS anser motionen besvarad i enlighet med styrelsen. 

 

Motion h: JSS yrkar preliminärt bifall, men avvaktar diskussioner på kongress. 

 

Motion i: JSS yrkar bifall till motion, alltså inte till styrelsen. 

 



Motion j: JSS yrkar bifall till motion, alltså inte till styrelsen. 

 

Motion l: För motion l se ovan under a). 

 

Motion o: JSS lämnar motionen som förhandlingsämne. 

 

Motion p: JSS avslår motion. 

 

Motion q: JSS ger preliminärt bifall. Ber att styrelse förklarar sig och diskuterar därefter 

 

Motion r: JSS avslår motion.  

 

Att JSS borde driva på VFU för Juseks program i framtiden som nämnts vid tidigare möte av 

Roza förs till protokollet. 

 

§8 Förberedelse egna kandidater 

Styrelsen går kort igenom hur kongressen kommer att gå till. 

 

§9 Övriga frågor  

Abelone har tillsammans med Ida föreslagit att man ska dra ihop en kick-off tillsammans med 

studentmarknadsförare på JSS ledamöters respektive studieorter som ett pilotprojekt.  

 

§10 Mötets avslutande  

Lovisa avslutar mötet kl. 21.38 

 

 
 
 
 
 
___________________     ____________________ 
Ordförande       Sekreterare  
Lovisa Kronsporre     Jonatan Arblom Sundblad  
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Justerare 
Roza Kizil 

 


