
JSS styrelsemöte protokoll 14 januari 2018 
8.30-12.30 

 

Närvarande 

Lovisa Kronsporre, ordförande 

John-Erik Bergkvist, vice ordförande 

Abelone Tischben-Madsen, ledamot 

Lina Arvidsson, ledamot 

Jonatan Arblom Sundblad, ledamot 

Viktor Bytyqi, ledamot (injusterad punkt 6) 

Frida Bäckman Björkenstam, ledamot 

 

Ida Inga, studentombudsman 

 

1§Mötets öppnande 

 

Lovisa öppnar mötet 8.37 

 

B2§ Val av mötesordförande 

 

Styrelsen väljer Lovisa till mötesordförande. 

 

B3§ Val av sekreterare 

 

Styrelsen väljer Jonatan till sekreterare. 

 

B4§Val av justerare 

 

Styrelsen väljer John-Erik till justerare. 

 

B5§ Godkännande av förra mötets protokoll 

 

Styrelsen godkänner tidigare mötesprotokoll. 

 

D6§Workshop med studentmarknadsförare och utbildning med styrelsepost (13 jan) 

reflekterande tankar 

 

Viktor injusteras på punkt 6. 

 

Lina säger att hon var i en grupp bestående av enbart ekonomer som sagt att de vill ha 

praktik, men att hon inte är så insatt i just ekonomernas situation. John-Erik nämner att man i 

hans grupp lyfte ”Jusekandan”. Abelone tycker att intropresentationen kunde varit bättre 

förberedd. Jonatan hade velat veta mer innan om studentmarknadsförare och att de vill lobba 

för mer engagemang när de är ute och träffar studenter. Lovisa tycker också att 



presentationen kunde varit bättre förberedd. Lina säger att man behöver enklare 

kommunikation mer studentmarknadsförare, vilket Viktor instämmer i. Lina tror det är bra 

med debattartiklar. John-Erik tror det är bra med uppdateringar i någon form av nyhetsbrev 

om vad JSS håller på med som studentmarknadsförarna kan använda sig av när de möter 

studenter. Jonatan undrar över hur styrelsen ska behålla kontakten med 

studentmarknadsförarna varpå Abelone förslår att personliga möten kan vara ett alternativ.  

 

BESLUT Abelone tar fram en Facebookgrupp med lokalstyrelser och teamansvariga 

studentmarknadsförare som alla styrelseledamöter ska gå med i. 

 

Det finns redan en grupp som heter ”Jusek mentorskapsstyrelse och lokalstyrelser” 

 

John-Erik vill ha ett syfte med Facebookgruppen, Lovisa svarar att detta behandlas på 

nästa möre.  

 

Ida föreslår att styrelsen skapar en Alumngrupp, vilket ska behandlas under punkt 10. 

 

Angående utvärderingen av styrelseutbildningen med Anna från Styrelsepost den 13 januari 

så tycker John-Erik att den gett perspektiv på hur styrelsearbetet kan skötas och att den vore 

bra att haft tidigare under styrelseåret. Ida föreslår att man efter nästa årsmöte arrangerar ett 

tvådagars styrelsemöte där man träffar alla relevanta parter och även har styrelseutbildning 

för att få en bra bild av styrelsearbetet. Om styrelsen tycker detta så behöver ett beslut tas 

snart för att boka dagar. 

 

Lina tycker det är bra med diskussions-, respektive beslutspunkter för att få tydlighet och att 

det var bra med en breddad bild av det praktiska styrelsearbetet. Abelone lyfter den interna 

opinionsbildningen som något styrelsen kan jobba med. Ida tycker man kan ta in folk från 

Juseks kansli och till exempel skriva artiklar med Sofia Larsen, varpå Lovisa frågar hur man 

gör detta. Ida svarar att man kan bjuda in Håkan och ge förslag på ämnen till Larsen. John-

Erik frågar om man kan beställa artiklar från kansliet. Ida svarar att man bör skriva ett utkast, 

vilket även kan vara bra för en själv. Lina instämmer i detta. Lina lyfter att styrelsen bör 

skriva en artikel med Larsen. Jonatan nämner långsiktigheten i styrelsearbetet som viktigt och 

Lovisa tycker det är bra med perspektiv utifrån. 

 

B7§Debattartiklar 

 

Lina vill skriva debattartikel med juridiska feministföreningen. Ida presenterar less is nor 

more och blyga violer som underlag för eventuella debattartiklar och säger att hon öronmärkt 

utrymme för en debattartikel från styrelsen vid internationella kvinoodagen. Lina säger att 

#metoo inte bör stanna vid en kampanj och Lovisa föreslår att man kan koppla psykisk ohälsa 

till jämställdhet. John-Erik föreslår att man publicerar en artikel om jämställdhet några dagar 

före eller efter internationella kvinnodagen av utrymmesskäl. Ida föreslår att styrelsen mailar 

ämne och syfte på en debattartikel kring jämställdhet till Sofia Larsen. Abelone kopplar 

ohälsa till jämställdhet och säger att det även är viktigt att koppla debattartikeln till vad Jusek 



kan göra. Jonatan och John-Erik instämmer i detta. Abelone lyfter Juseks lönestatistik, 

karriärrådgivning och plattform som exempel på sådant Jusek gör. Ida tycker styrelsen ska 

läsa på om bland annat Inga blyga violer och John-Erik tror att att det finns mycket man kan 

hämta där. Lina säger att man kan jobba med jämställdhet även under studietiden och Ida 

tycker styrelsen ska testa Juseks karriärtjänster för att bättre kunna prata om dem.  

 

BESLUT Lovisa ska kontakta Sofia Larsen om ämnen.  

 

Exempel på ämnen är ohälsa som ett kvinnoproblem och att det ställs högre krav på kvinnor, 

Sacos livslöner, ungdomsbarometern, Inga blyga violer, gammal artikel med Lars (som 

Lovisa ska skicka), Juseks material. 

 

BESLUT Lina och Viktor gör utkast på artikel kring jämställdhet till nästa styrelsemöte. 

 

B8§ Almedalen 2018 

 

Förra året åkte Lovisa, Hannes och Marco till Almedalen för JSS räkning. Ida säger att Jusek 

kommer att fokusera på rättspolitik och integration och om JSS vill åka med så ska de ha en 

tydlig projektplan. Det är en kostnadsfråga och Ida tycker man borde följa upp på tidigare 

möten, vilket inte skett. Lina lyfter man skulle kunna göra en podd under Almedalen, vilket 

Jonatan tror är svårt om man inte har en etablerad podd redan. 

 

D/B9 Kontakter från Almedalen 2017 

 

Lovisa lyfter att man inte följt upp på de kontakter man tog under Almedalen förra året och 

Ida lyfter att man det här året kan fokusera på ungdomsförbund och studentförbund. Hon 

lyfter som exempel att TCO för fem-tio år sedan använde sig av den här strategin. Lina och 

Lovisa tycker det låter bra. Jonatan vill se en integrerad strategi kring kontakter och att 

Almedalen kan vara en del av detta. Ida säger att man kan kommunicera medlemmarnas 

frågor till ungdomsförbunden. Lina lyfter att man kan göra en podd med representanter från 

ungdomsförbunden där JSS lyfter sina fokusfrågor. Ida säger att man bör ta reda på vad 

medlemmarna vill. 

 

Ida tycker att styrelsen bör snäva in fokus på Almedalen och Lina lyfter att det som styrelsen 

gör under Almedalen kan uppmärksammas i andra medier. Ida säger att det styrelsen gör sysn 

och att man behöver tänka över varför man ska träffa personer just i Almedalen. Lina säget 

att man i podden kan visa vad JSS gör. Viktor lyfter att man lätt tappar kontakten med de 

personer man träffar under sommaren och att det därför kanske är bättre att ta kontakt under 

andra tider på året. Ida håller med om detta och att man bör skriva till de man träffat direkt. 

Styrelsen formulerar syftet med att tala med ungdomsförbund som att så ett frö för 

medlemmarnas frågor, få folk att engagera sig i Jusek, samt för att få medlemmar.  

 

Lina ser gärna Almedalen som ett tillfälle att bli en relevant spelare på kartan och att detta 

kan leda till fler publiceringar. Hon menar att det är ett bra tillfälle att knyta kontakter och 



även ett bra tillfälle att visa upp JSS. Abelone tycker inte det är dåligt med Almedalen, men 

att det kan vara bättre att jobba med det som nämnts under andra delar av året. Viktor tycker 

styrelsen bör göra något under våren och att man sedan följer upp på detta i Almedalen. 

Lovisa tror att man kan minska på antalet som åker från JSS och Frida lyfter att Almedalen 

inte har något värde i sig, men kanske i ljuset av annat.  

 

Lovisa tycker att möten med ungdomsförbund är ett bra sätt att lyfte JSS intressen hos Jusek. 

Jonatan säger att styrelsen saknar en strategi för detta arbete. Frida ser dessa möten som ett 

sätt att informera om och sprida JSS verksamhet. Viktor menar att styrelsen bör formulera 

mål med att träffa representanter från andra förbund. Lina tycker det är bättre att träffa folk 

under andra delar av åren än Almedalsveckan och säger att hon har kontakter inom LSU som 

styrelsen kan skriva en debattartikel med. Hon säger vidare att styrelsen kan knyta kontakter 

innan Almedalen som sedan kan användas under Almedalsveckan. Abelone tycker att en fika 

med andra förbundsrepresentanter kan vara bra. John-Erik säger att styrelsen ska följa upp 

och anteckna vad som nämnts under möten med andra representanter. Lina undrar vilka 

styrelsen ska kontakta, varpå Ida frågar vilka styrelsen vill träffa och föreslår att styrelsen gör 

en ”drömlista” över vilka man vill träffa. Lovisa säger att ledamöterna ska kolla vilka som 

finns på deras respektive studieorter och sedan lyfta detta. Viktor lyfter frågan om vad 

styrelsen ska prata om under dessa möten och att man bör formulera detta till nästa möte. Ida 

tycker möten är bra och Lina säger att det kanske ska vara styrelsens fokus under våren. Hon 

menar vidare att det är en bra grund till Almedalen.  

 

BESLUT Ledamöterna kontaktar personer på sina respektive studieorter som är relevanta för 

JSS verksamhet. Gärna ungdomar och på så hög nivå som möjligt. 

 

En projektplan bör skrivas inför beslut om Almedalen och i den kan ingå samtal i vår som 

rapporteras till styrelsen med sammanfattning om vad som har sagts. I Almedalen kan man 

ordna livesändning eller panelsamtal på Facebook. Styrelsen frågar sig hur detta kan få 

spridning. 

 

BESLUT Viktor skriver ihop en projektplan. 

 

B10§ Kommande aktiviteter  

 

Ida tycker det är bra att samarbeta med studentmarknadsförare kring event på universitet och 

att Jusek ofta får hyra till skolornas internpriser, samt har bra kontakt med kårerna via 

studentmarknadsförarna. Hon tror det kan vara bättre att hålla event på universiteten än på 

kansliet. Frida lyfter att det är bra att sprida det ideella arbetet inom Jusek studerandesektion, 

vilket inte många medlemmar vet något om i dagsläget. Hon ser gärna att JSS kommer 

närmare medlemmarna och att man bör tänka på hur man kan göra detta. Ida tycker man kan 

använda sig av studentmarknadsförare som kan ta in företagskontakter. Frida säger att om 

JSS samordnar event med studentmarknadsförarna så kan man lyfte det ideella 

engagemanget, snarare än Juseks hemförsäkring. Viktor säger att han själv har svårt att 

komma loss dagtid under våren och Ida fyller i att det kan vara svårt att få ut fler timmar av 



studentmarknadsförarna. Frida säger att man kan plocka ut enskilda studentmarknadsförare 

som kan vara intresserade av ideellt engagemang. 

 

BESLUT Ledamöter ska kontakta studentmarknadsförare och lokalstyrelse på respektive 

studieort och träffa dem.  

 

Kring alumner tycker styrelsen det är bra med en Facebookgrupp. 

 

BESLUT Ida tar fram en lista med namn på alumner från 2010 fram till idag. 

 

11§. Kommande möten VT 2018  

 

Styrelsen beslutar om följande tider för vårens möten 

 

17 februari 10.30-15.00 

24 mars 10.30-15.00 

21 april 10.30-15.00 

7 maj kväll 17.00 och framåt 

8 maj är det förbundsråd 

 

12§ Mötets avslutande  

 

Lovisa avslutar mötet kl 11.39 

 

 

 

 

 

 
___________________     ____________________ 
Ordförande       Sekreterare  
Lovisa Kronsporre     Jonatan Arblom Sundblad  
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Justerare 
John-Erik Bergkvist 

 

 


