
Jusek student styrelse dagordning 24 februari 2018 

(I=informationspunkt D=diskussionspunkt B=beslutspunkt)  

 

Närvarande 

Lovisa Kronsporre, ordförande 

John-Erik Bergkvist, vice ordförande 

Abelone Tischben-Madsen, ledamot 

Roza Kizil, ledamot 

Caroline Roumi, ledamot 

Lina Arvidsson, ledamot 

Jonatan Arblom Sundblad, ledamot 

Frida Bäckman Björkenstam, ledamot 

 

1§Mötets öppnande 

Mötet öppnas 10.35 

 

2§ Val av mötesordförande (B) 

Lovisa väljs till mötesordförande 

 

3§ Val av sekreterare (B) 

Jonathan väljs till sekreterare 

 

4§Val av justerare (B) 

Caroline väljs till justerare. 

 

5§ Föredragningslistans godkännande (B) 

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan 

 

§6 Godkännande av förra mötets protokoll (B) 

Bordläggs till nästkommande möte 

 

§8 Fikakontakter uppföljning (I/B) 

Avhandlas parallellt med punkt 9 nedan. Viktor har kontaktat lokala studentmarknadsförare 

utan att få något större gensvar, men ska stämma träff med dem. Han har en del fikakontakter 

på g. Caroline ska tillsammans med Lina jobba med studentmarknadsförare och har en del 

fikakontakter. Roza, Abelone och Jonatan har en del fikakontakter och ska tillsammans 

(Abelone) arrangera träff med studentmarknadsförare. Även Lovisa och John-Erik kommer 

att hjälpa till med detta och har även en del fikakontakter. John-Erik har vidare träffar några 

under utbildningsträffen med Saco träffat några potentiella kontakter. Frida ska ha en 

lunchmacka med studentmarknadsförare och har en del fikakontakter. Lina kommer 

tillsammans med Caroline att jobba med studentmarknadsförare och har en del fikakontakter.  

 

Efter redogörelse om enskilda planer öppnar John Erik för allmän diskussion där han själv 

nämner att han tror en kontkakt kan vara intresserad av att skriva kring psykisk ohälsa och att 



man gör det till ett Facebookinlägg. Viktor tycker också det är bra med Facebookinlägg och 

att man kan använda sig av detta vid fler träffar. John Erik säger att styrelsen under träffarna 

ska lyfta våra fokusområden och föreslår att man under mötet tar fram några frågor. Styrelsen 

delas i två grupper som tar fram frågor. Nedan frågor kommer då upp 

 

Vad är den framtida arbetsmarknadens utmaningar? 

Vart är den offentliga sektorn? 

Hur ska den offentliga sektorn rekrytera unga talanger? 

Hur diskuterar ni psykisk ohälsa? 

En kandidat räcker inte, men en master lönar sig inte? 

Hur ska den offentliga sektorn rekrytera nya talanger? 

Vart är den framtida arbetsmarknadens utmaningar? 

Är det verkligen värt att plugga?  

Hur ser ni på skolans resp. arbetsgivarnas ansvar för jämställdhet? 

Vem sitter på lösning på en av vår tids största folkhälsoproblem - ohälsa? 

Var kommer problemet ifrån? 

 

Det beslutas att Viktor och John-Erik ska sammanställa de frågor styrelsen tar med sig till 

träffarna.  

  

Frågan om hur styrelsen samlar alla kontakter lyfts och även att man under mötena ska ta upp 

om kontakten kommer delta under Almedalen. Det lyfts att man på de större orterna skulle 

kunna ordna träffar med fler kontakter och både Lina och Viktor tror att detta skulle fungera 

om man får en del nyckelpersoner att ställa upp. 

 

Vidare diskuteras behovet av en hashtag som kan användas genomgående under träffar och 

Almedalen.  

 

§9 Studentmarknadsförarkontakt/synas mer på universiteten uppföljning (I) 

Avhandlas parallellt med punkt 8 ovan. 

 

Styrelsemötet ajourneras 11.59 och återupptas 12.46 

 

§7 Artikel kvinnodagen 8/3 (I/B) 

Lina har fått feedback på artikel från Malin Påhls (Saco studentråd). Hon berättar att hon 

initialt tänkt fråga Sofia Larsen (Jusek kansli) om att skriva artikel tillsammans, men trodde 

det var bättre att skriva med någon från studentrörelsen. Artikelupplägget är att Jusek 

studerandesektion finns med som en författare bland andra Sacoförbund och att ordf Lovisa 

skriver under.  

 

Styrelsen diskuterar artikeln efter Malins feedback och tycker att den inte är redo för 

publicering än. Man lyfter att den röda tråden saknas och att Jusek inte omnämns i artikeln, 

vilket var det ursprungliga syftet. Artikeln ska till Saco presschef för renskrivning och 

kommer sedan att skickas runt i styrelsen (via FB-grupp) och Lina kommer sedan 

tillsammans med Saco att försöka få artikeln publicerad. 



 

Beslut om att Lina ska lägga upp artikel i FB-grupp efter renskrivning från Saco presschef 

 

Recap §8 

 

Styrelsen tar åter upp hashtag-diskutionen som lämnades obesvarad under lunchen.  

 

Beslut om att använda hashtagen #facksnack i sociala medier 

 

Recap §9 

 

Styrelsen informeras om att Jusek kan ersätta kostnader för mat i samband med träffar med 

studentmarknadsförare. 

 

§10 Kommande aktiviteter (D/B) 

Lovisa informerar om att Ida Inga vill göra en film om styrelsen. Viktor frågar om detta kan 

göras under nästkommande möte, så att man slipper boka in ytterliga tillfällen och styrelsen 

tycker det är en bra idé. Tanken är att filmen ska vara färdig i mitten/sluten av april, varför 

nästkommande möte borde fungera.  

 

Beslut om att Lovisa tar frågan vidare med Ida Inga och särskilt om filmen kan spelas in 

under nästkommande mötestillfälle 

 

Abelone lyfter en diskussion kring att studentmarknadsförare i dagsläget fokuserar på 

rekrytering av nya medlemmar, samtidigt som Jusek vill se fokus på att studentmedlemmarna 

fortsätter som yrkesverksamma medlemmar. Hon tycker att Jusek med anledning av detta ska 

lägga större fokus på engagemang istället för att bara lyfta andra förmåner Jusek erbjuder. 

Frida lyfter att hon tror att JSS ska försöka styra andra arrangemang som 

studentmarknadsförare och Jusek ordnar snarare än att ordna egna arrangemang, i syfte att 

optimera den tid och de resurser man har. Frida tycker vidare att man på varje studieort med 

studentmarknadsförare ska ha en som ansvarar för att lyfta det ideella engagemanget.  

 

Roza berättar om sitt möte med kommunikationsavdelningen och tar då upp 

relationsmarknadsföring, podd, nyhetsbrev. Hon vill se mer innehåll som student kan relatera 

till och även Frida instämmer i att podden kan vara lite trött ibland, samt att den inte relaterar 

till just studenter. Lina lyfter att man kan använda podden under Almedalen. 

 

Beslut om att Lovisa ska ta vidare frågor kring engagemangsfokus och kommunikation 

 

§11 Informationspunkt (I) 

 

Caroline har funderat på att ordna en heta stolen-debatt med arbetsgivare inom olika yrken, 

som skulle syfta till att studenter får se hur arbetsgivare arbetar med JSS fokusfrågor och vad 

som skiljer yrkena åt. Det lyfts då att man kan be medlemmar om frågor att ställa på 



Facebook och sedan föra dessa vidare under debatten. Abelone tycker att man kan streama 

live på Facebook för att nå ut till fler.  

 

Abelone och Frida har träffats angående Facebookgrupp som hela styrelsen ska vara med i 

tillsammans med andra lokalt aktiva, samt ansvariga studentmarknadsförare. Abelone 

presenterar en strategi och plan för detta som bifogas protokollet. Frida anmärker att Hampus 

inte varit positiv till en Facebookgrupp, men styrelsen beslutar att man prövar. 

 

§12 Almedalen (I/B) 

 

Diskussion kring Almedalen där styrelsen inte är garanterade boende och det heller inte finns 

mycket budgeterat för ett eventuellt medverkande. Det föreslås att de som är där i andra 

sammanhang skulle kunna avvara lite tid. I övrigt lyfts att man skulle kunna använda de 

kontakter man tar under våren, samt streama samtal på FB. Eventuellt så finns det plats för 

några i styrelsen onsdag till lördag. 

 

§13Samtal med förbundsstyrelsen om uppdaterad utbildningspolitik (B) 

 

Besluta om att Lovisa ska ligga på Håkan (Jusek styrelse) om att uppdatera 

utbildningspolitiska programmet då han har större möjlighet att påverka den 

samhällspolitiska avdelningen. 

 

Möte med sektionerna (I) 

 

Lovisa har haft ordförandeträff med privata sektionen som liksom JSS har haft svårt att 

definiera vad de syftar till. De vill träffa JSS för att diskutera hur man kan intressera studenter 

att ansluta till Jusek och den privata sektionen efter sin studietid. Föreslaget datum är den 18 

april 

 

§14 Nästa möte  

 

Under nästa möte kommer valberedningen att presentera hur deras arbete fungerat. 

 

§15 Övriga frågor (läggs till) 

 

Lina vill att styrelsemötena i fortsättningen ska börja kl 11.00 då detta passar bättre för 

henne. Styrelsen är positiv, men beslutar att detta först ska lyftas i FB-grupp så att de som 

inte har varit med under mötet får tillfälle att yttra sig. 

 

Beslut om att i FB-grupp besluta om starttid för nästa möte 

 

§16 Mötets avslutande 

 

Lovisa avslutar mötet kl 15.05 



 

 

 

___________________     ____________________ 
Ordförande       Sekreterare  
Lovisa Kronsporre     Jonatan Arblom Sundblad  
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Justerare 
XX 

  



Bilaga 1 

 

FB-strategi:  

 

Medlemmar:  

Jusekaktiva - ordförande (ev. vice), teamansvariga, JSS,  

 

Fokus:  

Februari/mars: en första kontakt (alla bjuds, Frida skriver ett inlägg och välkomnar alla).  

 

Mars: Kort presentation om styrelser och mentorskapsprojekt (vad ni gör, vad ni jobbar för). 

Studentmarknadsförare presenterar vad fokus ligger på eller vad utveckla.  

 

April: Bästa tips 

 

Maj: Största problem 

 

Juni: Avslutning - överlämning “vad händer” 

 

Mål:  

Öka samarbete och minska glappet mellan alla i studentsektionen 

Bli en naturligt bollplank 

Att alla ska förstå och veta: Vad är lokala projekt, mentorskapsprojekt, jss, 

studenmarknadsförare gör.  

En inledande kontakt i gruppen ska leda till minst 1 träff per termin på orter där jss 

representant finns, långsiktigt på alla orter.  

Att en enhetlighet leder till ett ökat antal medlemmar i Jusek.  

 

Problem: 

Skillnad mellan orterna 

Hur kan man bredda nationellt 

 

Förslag: 

En studentmarknadsförare som har ansvar för ideella och vice versa 

 

Överlämningsrutin: 

Tar bort och lägger till nya medlemmar efter varje årsmöte då en ny JSS-styrelse tillträtt.  

Lägga upp en plan månad för månad 

Definiera målet med gruppen 


